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GIMNAZIJA LAVA 
 

Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) Gimnazije Lava predstavlja naloge, dejavnosti, zadolžitve za ključna področja, 
ki so pomembna za delovanje šole ter realizacijo letnega programa. 
 

Programa gimnazije in tehniške gimnazije v veliki večini določata predmetnika, zato je v LDN poudarjen preostali del 
vsebin. 
 

Izvedbeni predmetnik odraža specifiko posamezne šole. Kljub temu, da smo maloštevilna šola, poskušamo ponuditi 
veliko vsebin, ki obogatijo predpisani predmetnik.  
 

LDN Gimnazije Lava predstavlja trden okvir za uspešno delo šole, ki se bo po potrebi dopolnjeval, saj se nekatere 
aktivnosti pojavljajo tudi nenačrtovano med šolskim letom. 
 
Vizija  
Gimnazija Lava bo odprta, napredna skupnost, ki se bo razvijala v sodelovanju dijakov, učiteljev in staršev ter v 
povezovanju z ožjim in širšim okoljem. V njej bodo lahko dijaki v največji možni meri razvili svoje sposobnosti in pridobili 
znanje za nadaljnje izobraževanje ter življenje. 
 

Poslanstvo  
Dijakom omogočamo, da celovito razvijajo svojo osebnost:  

 s kritičnim mišljenjem,  

 s samostojnostjo,  

 z ustvarjalnostjo in poustvarjalnostjo,  

 s sodelovanjem v skupnosti in skupinah. 
 

Vrednote, ki usmerjajo naše delovanje: 

 znanje, veščine in inovativnost, ki se odražajo v realizaciji potencialov dijakov in zaposlenih ter predlaganju in 
sprejemanju izboljšav;  

 samostojnost in odgovornost za rezultate dela oz. za posledice dejanj in za odnos do sebe ter do naravnega in 
družbenega okolja;  

 pripadnost skupnosti, ki se odraža v delovanju za prepoznavnost in prihodnost šole; 

 spoštovanje drugačnosti, enakovredno obravnavanje posameznikov ne glede na razlike med njimi. 
 

Tudi v bodoče si bomo prizadevali, da bo šola ostala prepoznavna v lokalnem in širšem okolju. Večina naših prizadevanj 
je in bo usmerjena v kakovosten pouk in pripravo na splošno maturo, zahteven izpit, saj je ta zaključek gimnazijskega 
izobraževanja bistvenega pomena za nadaljnjo študijsko in poklicno pot naših dijakov. Dijakom omogočamo, da poleg 
splošne razgledanosti, ki jo pridobijo z izobraževanjem v gimnazijskih programih (gimnazija ali tehniška gimnazija), tudi 
razvijajo svoje sposobnosti v skladu z njihovimi interesi (pri rednem pouku in interesnih dejavnostih) ter tako ne 
pridobivajo le znanja, temveč si širijo kulturno obzorje, razvijajo lastno ustvarjalnost in poustvarjalnost ter pozitiven 
odnos do sebe in do okolja. 
 

Prioritetni cilji za šolsko leto 2020/2021: 

 Izvedba pouka v skladu s standardi glede na trenutno situacijo v zvezi s COVID-19. 

 Nadaljevanje vpeljanega tutorstva s ciljem izboljšanja uspeha neuspešnih dijakov. 

 Nadaljevanje in nadgradnja medpredmetnih povezav s ciljem poglabljanje in širjenje znanja dijakov. Vsak učitelj bo 
v šolskem letu udeležen v vsaj eni izmed njih. 

 Nadgradnja medsebojnih hospitacij s ciljem pridobiti nove pedagoške izkušnje. Vsak učitelj naj izvede vsaj eno 
hospitacijo/učni sprehod pri kolegu. 

 Nadaljevanje anketiranja fokusnih skupin z namenom povečanja zadovoljstva dijakov in povečanja kvalitete učenja. 
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NAČRT DELA RAVNATELJA 
 

PODROČJE PEDAGOŠKEGA VODENJA 
 

Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela: 

 priprava LDN, 

 priprava in koordiniranje letnih priprav in načrtov dela strokovnih aktivov, 

 priprava načrta izobraževanja strokovnih delavcev, 

 priprava programa mednarodnega sodelovanja, 

 spremljanje trenutne zakonodaje v zvezi s korona virusom. 
 

Spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela: 

 hospitacije učiteljev, 

 analiza dela posameznih aktivov v konferenčnem obdobju (pregled realizacije letnih priprav, analiza pisnega 
preverjanja znanja), 

 sestanki z dijaško skupnostjo, 

 učiteljske konference s poročanjem razrednikov ob konferenčnem obdobju, 

 spremljava priprav na splošno maturo in pripravljenosti dijakov nanjo, 

 pregled poročil roditeljskih sestankov, 

 spremljava e-redovalnice in e-dnevnika, 

 spremljava izvajanja koncepta dela z nadarjenimi dijaki, 

 spremljava izostankov dijakov. 
 

Analiza vzgojno-izobraževalnega dela (skupaj s svetovalno službo): 

 analiza šolskega uspeha in rezultatov vpisanih novincev, 

 analiza rezultatov splošne mature, 

 analiza dela dijakov s posebnimi potrebami, 

 analiza učnega uspeha ob konferenčnem obdobju in koncu pouka, 

 analiza učnega uspeha po posameznih aktivih, 

 analiza izvedbe predmetnika, 

 analiza izostankov, 

 analiza sodelovanja z okoljem in mediji. 
 

Področje upravljanja: 

 priprava kadrovskih potreb, 

 priprava predlogov za napredovanje, 

 priprava prostovoljnega prispevka staršev. 
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ORGANI ŠOLE 
 

UČITELJSKI ZBOR 
 

Sestavljajo ga strokovni delavci šole. Naloge učiteljskega zbora: 

 odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, 

 daje mnenje o letnem delovnem načrtu, 

 odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, 

 predlaga uvedbo nadstandardnih programov in dejavnosti, 

 daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, 

 daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, 

 odloča o vzgojnih ukrepih, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR 
 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v oddelku. Sestaja se ob 
koncu ocenjevalnega obdobja, če je potrebno, pa tudi večkrat. Naloge oddelčnega učiteljskega zbora:  

 obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, jo analizira ter predlaga izboljšave,  

 oblikuje program za delo z nadarjenimi dijaki in s tistimi, ki težje napredujejo,  

 odloča o vzgojnih ukrepih, 

 določi splošni učni uspeh ob koncu šolskega leta, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
 

RAZREDNIK 
 

Naloge razrednika: 

 usmerja delo oddelčne skupnosti in dijake seznani s pravilniki, navodili in obvestili, 

 vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, 

 skupaj z dijaki analizira vzgojne in učne rezultate oddelka ob koncu vsakega konferenčnega obdobja, 

 sproti skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov dijakov, 

 spremlja uspešnost dijakov s statusi, 

 sodeluje s starši in svetovalno službo, 

 vodi roditeljske sestanke (2-krat letno), 

 na govorilnih urah starše seznani z učnim uspehom dijaka in ostalo problematiko, 

 odloča o vzgojnih ukrepih,  

 za svoj oddelek ureja šolsko dokumentacijo, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
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STROKOVNI AKTIVI 
 

Aktiv učiteljev Vodja strokovnega aktiva 
  

slovenščine in umetnosti Simona Jereb 

tujih jezikov Mojca Poharc 

športne vzgoje Damir Šketa 

matematike in fizike mag. Mihaela Koštomaj 

družboslovnih predmetov in geografije Katarina Obreza 

kemije in biologije Helena Nardin 

informatike in strokovnih predmetov Karmen Kotnik 
 

Za usklajevanje strokovnih aktivov predmetnih področij na Šolskem centru Celje bodo skrbeli: 
 

Predmetna področja – aktivi Povezovalec/povezovalka 

slovenščine in umetnosti Duša Polak 

tujih jezikov Marijana Marinšek 

športne vzgoje Barbka Dvoršek 

matematike in fizike mag. Lucijana Kračun Berc 

družboslovnih predmetov Metka Selič Turnšek 

kemije, kemijskih predmetov in biologije Sebastian Klovar 

svetovalno delo Tanja Gaberšček 
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AKTIV UČITELJIC SLOVENŠČINE IN UMETNOSTI 
 

Članice aktiva: Metka Jagodič Pogačar, Simona Jereb, Petra Kotnik, Tadeja Kolman, Špela Kumer, Breda Marušič, 
Katarina Petač, Darja Povše 
 
Načrtovane dejavnosti v šolskem letu 2020/2021: 
– priprava strokovnih ekskurzij (vse članice aktiva); 
– priprava dijakov na tekmovanje v znanju materinščine (S. Jereb, P. Kotnik) in organizacija šolskega tekmovanja                     

(S. Jereb); 
– vodenje literarnega kluba (K. Petač, B. Marušič), gledališke skupine (K. Petač), novinarskega krožka (P. Kotnik); 
– organizacija gledališkega abonmaja, stiki s Slovenskim ljudskim gledališčem v Celju, koordiniranje kulturno-

umetnostne vzgoje (B. Marušič); 
– organizacija ogledov gledaliških predstav v različnih gledališčih po Sloveniji (B. Marušič, S. Jereb), obiskov koncertov 

klasične glasbe, muzikalov, baleta in opere (M. Jagodič Pogačar) ter umetnostnozgodovinskih razstav doma in v 
tujini (D. Povše); 

– priprava programa za roditeljski sestanek (B. Marušič), priprava kulturnega programa za zaključno prireditev 
Vulkani 2021 (S. Jereb, M. Jagodič Pogačar);  

– sodelovanje pri pripravi prireditve Evropska vas (D. Povše, M. Jagodič Pogačar), na Frankofonskem dnevu (P. Kotnik, 
M. Jagodič Pogačar) in pri oblikovanju programa ob dnevu jezikov (vse članice aktiva); 

– priprava plakata ob prazniku MOC, protokolarnega darila Gimnazije Lava, razstave izdelkov dijakov, poslikava 
požarnih vrat A- in B-etaže (D. Povše, Š. Kumer); 

– mentorstvo dijakom pri sodelovanju na natečajih in pripravi seminarskih nalog (vse članice aktiva);  
– sodelovanje pri projektu Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM (K. Petač, S. Jereb, vodja projektnega tima 

B. Marušič); 
– mentorstvo instrumentalistom ŠC Celje in vodenje šolskega benda Eruption, priprava glasbenih in umetniških 

prireditev (M. Jagodič Pogačar); 
– spremljanje in spodbujanje nadarjenih dijakov (vse članice aktiva); 
– sodelovanje pri pripravi dneva odprtih vrat in informativnega dneva (K. Petač, B. Marušič, M. Jagodič Pogačar); 
– lektoriranje gradiv Gimnazije Lava (P. Kotnik); 
– lektoriranje raziskovalnih nalog dijakov (slovenistke); 
– pisanje šolske kronike in organizacija OIV (P. Kotnik); 
– tajništvo šolske maturitetne komisije za splošno maturo (K. Petač, S. Jereb); 
– sodelovanje z Državnim izpitnim centrom (B. Marušič – pomočnica glavnega ocenjevalca za slovenščino na maturi). 
 

AKTIV UČITELJIC TUJIH JEZIKOV 
 

Članice aktiva: Sandra Đulabić, Darja Kapus, Petra Kotnik, Mojca Poharc, Anja Ramšak, Andreja Vipotnik Ravnak, 
Polonca Zalokar in Irena Sojč (KER) – ruščina 
 
Tekmovanja v znanju: 

 šolsko izbirno tekmovanje iz angleščine za 3. letnik – 30. september 2020;  A. Ramšak, A. Vipotnik Ravnak, P. Zalokar; 

 šolsko tekmovanje iz francoščine za 4. letnik – oktober 2020 – P. Kotnik; 

 šolsko tekmovanje iz nemščine za 2. in 3. letnik – DMFA – 7. januar 2021; M. Poharc; 

 šolsko interno tekmovanje iz angleščine za 1. in 2. letnik – 20. januar 2021; A. Vipotnik Ravnak, M. Poharc, P. 
Zalokar; 

 regijsko tekmovanje iz angleščine – DMFA – 1. februar 2021 na Gimnaziji Lava; A. Vipotnik Ravnak in ostale 
anglistke; 

 državno tekmovanje iz nemščine –  DMFA – 2. februar 2021 – Ljutomer; po dogovoru; 

 šolsko tekmovanje iz španščine za 3. letnik – DMFA – marec 2021 – S. Đulabić; 

 državno tekmovanje iz angleščine –  22. marec 2021 - Šolski center Ljubljana – po dogovoru; 
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 državno tekmovanje iz španščine – april  2020; S. Đulabić; 

 DSD II – nemška jezikovna diploma – 24. november 2020 (pisni izpit), enkrat med 9. novembrom 2020 in                                    
8. januarjem 2021 (ustni izpiti) ; M. Poharc, P. Zalokar, B. Bader. 

 
Bralna tekmovanja: 

 interno bralno tekmovanje iz angleščine – 11. november 2020; M. Poharc, A. Ramšak, A. Vipotnik Ravnak, P. 
Zalokar; 

 interno bralno tekmovanje iz nemščine – 18. november 2020;  M. Poharc, P. Zalokar, D. Kapus; 

 EPI lectura – bralno tekmovanje iz španščine –  3. teden marca; S. Đulabić; 

 EPI lecture – bralno tekmovanje iz francoščine – 4. teden marca; P. Kotnik. 
 

Natečaji: 

 Haiku – november 2020 rok za oddajo; A. Vipotnik Ravnak, P. Zalokar, A. Ramšak; 

 Bodi pisatelj – januar 2021 rok za oddajo;  A. Vipotnik Ravnak; 

 Amnesty International – pisanje apelov in pisem podpore; M. Poharc, P. Zalokar, A. Ramšak, A. Vipotnik Ravnak. 
 

Ekskurzije: 
Zaradi korona krize ekskurzije zaenkrat odpadejo. V primeru izboljšanja epidemiološke slike, bomo organizirali 
ekskurzije v drugi polovici šolskega leta – npr. tradicionalni Dunaj za 2. letnik dijakov, ki se učijo nemščino.  
 
Izmenjave: 

 Singen v Celju za 2. letnik EO:  odpade oz. je preložena; 

 Estepona v Celju: odpade oz. je preložena; 

 Celje v Singnu za 2. letnik EO – odpade oz. je preložena; 

 Celje v Stražnicah za 3. letnik -  odpade oz. je preložena; 

 Stražnice v Celju za 3. letnik – odpade oz. je preložena; 

 možnost prihoda nemškega prostovoljca v okviru projekta »Kulturweit« 1. oktobra, 1. decembra. 
 

Prireditve/projekti: 

 Frankofonski festival – 16. ali 23. marec 2021 – P. Kotnik; 

 Evropska vas – 7. maj 2021 – A. Vipotnik Ravnak; 

 PODVIG – projekt podjetnost v gimnazijah  – A. Ramšak; 

 RaST – projekt Zgodbe iz avstralske divjine – P. Zalokar, A. Vipotnik Ravnak. 
 

Delavnice/predstavitve tujih jezikov: 

 dejavnosti ob Evropskem dnevu jezikov; vse članice aktiva; 

 dan odprtih vrat v oktobru 2020 – delavnice  FR, ŠP; P. Kotnik, S. Đulabić – če bo izveden; 

 informativna dneva – 12. in 13. februar 2021; vse članice aktiva; 

 delavnice za 8. razred OŠ na GL v aprilu 2021; delavnice  FR, ŠP; P. Kotnik, S. Đulabić; 

 promocija Gimnazije Lava v Planetu Tuš; po dogovoru – če bo izvedena; 

 delavnice za OŠ; po dogovoru – če bodo izvedene; 

 predstavitve GL na OŠ; po dogovoru – če bodo izvedene. 
 

Poglabljanje nemščine kot priprava na DSD II: 

 za 3. letnik dijakov GL, ki nameravajo opravljati DSD I pro v 3. letniku in/ali DSD II v 4. letniku – M. Poharc; 

 za 4. letnik 4do5-krat v septembru, oktobru in novembru 2020 – delno ob sobotah v šoli, delno po video-
konferencah v aplikaciji Teams; M. Poharc,  P. Zalokar; 
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AKTIV UČITELJEV MATEMATIKE IN FIZIKE 
 

Člani: Vitomir Babič, Blažka Dolinšek, Mateja Frangež-Herman, Mihaela Koštomaj, Lucijana Kračun Berc, Andreja 
Leskovar, Albin Pučnik, Tatjana Štorman 
 

Načrtovane dejavnosti v šolskem letu 2020/21: 

 organizacija in izvedba tekmovanj ter sodelovanje na šolskem tekmovanju v razvedrilni matematiki, v znanju logike, 
matematike za Vegova priznanja, fizike Čmrlj, fizike za Stefanova priznanja, astronomije in Evropskih statističnih 
igrah; 

 sodelovanje na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu; 

 priprava dijakov na šolska, regijska in državna tekmovanja; 

 vodenje krožka za logiko in razvedrilno matematiko (Koštomaj), poglabljanja znanja matematike (Frangež-Herman, 
Štorman, Kračun Berc) ter poglabljanja znanja fizike in astronomije (Babič, Pučnik); 

 ohranitev sodelovanja s V. gimnazijo v Zagrebu ter Gimnazijo Dubrovnik. 

 
AKTIV UČITELJEV DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV IN GEOGRAFIJE 

 

Člani aktiva: Katarina Obreza, Dragica Babič, Mojca Bučar Trotovšek, Romana Grošelj, Jerneja Križan, Bogomil Kropej, 
Jadranka Seles 
 

Načrtovane naloge v šolskem letu 2020/2021:  

 spodbujanje dijakov k raziskovalnemu delu, mentorsko vodenje dijakov;  

 organizacija šolskih tekmovanj in priprava na tekmovanja v znanju predmetov, ki jih poučujejo učitelji našega aktiva; 

 sodelovanje pri pripravi dneva odprtih vrat, informativnega dneva in promocije šole; 

 načrtovanje strokovnih ekskurzij skupaj s člani ostalih aktivov; 

 medsebojno sodelovanje med člani aktiva; 

 organizacija in izvedba projektnega dneva  v drugem letniku  in v tretjem letniku (30 let samostojnosti Slovenije); 

 izvajanje medpredmetnih povezav znotraj aktiva in z ostalimi člani aktiva; 

 sodelovanje z osnovnimi šolami. 

 

AKTIV UČITELJEV KEMIJE IN BIOLOGIJE 
 

Člani aktiva: Helena Nardin, Andrejka Debelak Arzenšek, Mojca Drofenik Čerček, Peter Juvančič, Marija Kresnik, Beata 
Turnšek  
 

Naloge aktiva so: 

 predlogi za nabavo potrebne strokovne literature in didaktičnih pripomočkov; 

 mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah; 

 priprava dijakov na državno tekmovanje v znanju kemije in biologije, na državno tekmovanje v poznavanju 
sladkorne bolezni; 

 sodelovanje pri pripravi informativnega dneva in dneva odprtih vrat; 

 sodelovanje pri izvedbi medsebojnih hospitacij, projektnih dni, medpredmetnih povezav, taborov in ekskurzij; 

 sodelovanje pri projektu PODVIG; 

 izvedba delavnic za osnovnošolce; 

 vključevanje v ponudbo OIV (delavnice, športni dnevi, strokovna predavanja); 

 vodenje in izvajanje projekta Zdrava šola. 
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AKTIV UČITELJEV ŠPORTNE VZGOJE 
 

Člani aktiva: Damir Šketa, Sava Malenšek in Maja Bukovec 
 

Športni pedagogi bomo izvajali stalne in nekatere druge dejavnosti: 

 uvajanje strokovnih novosti in prilagoditev pouka športne vzgoje (COVID-19); 

 nabava učil, rekvizitov in opreme za telovadnico in zunanja igrišča; 

 organizacija in izvedba športnih dni; 

 testiranje dijakov za športno vzgojni karton; 

 priprava dijakov za interesne športne programe; 

 organizacija in izvedba SKI opening; 

 sodelovanje v projektu UNESCO tek in Tek celjskih gimnazij; 

 sodelovanje s strokovnimi aktivi šole, Športno zvezo Celje, Zavodom za šport RS Planica, Društvom športnih 
pedagogov Slovenije in študijski skupini učiteljev športne vzgoje v gimnazijah. 

 

AKTIV UČITELJEV INFORMATIKE IN STROKOVNIH PREDMETOV 
 

Člani aktiva: Karmen Kotnik, Tomislav Viher, Stane Ravnak, Andrej Grilc, Anton Glušič, Bojan Klakočer, Franc Rozman, 
Aleš Lesnika 
 

Naloge članov aktiva v tem šolskem letu so: 

– sodelovanje z osnovnimi šolami, s sorodnimi aktivi na ŠC Celje in fakultetami; 

– uspešno promoviranje in predstavljanje šole; 

– sodelovanje pri izvedbi delavnic za osnovnošolce, dnevov odprtih vrat in informativnega dneva; 

– skrb za nadarjene dijake; 

– mentorstvo dijakom pri raziskovalnih in seminarskih nalogah ter projektih; 

– izvajanje medpredmetnih povezav in timskega poučevanja; 

– organizacija šolskega tekmovanja v računalniškem razmišljanju Bober, tekmovanja ACM iz računalništva in 
informatike, regijskega tekmovanja RoboCup ter priprava tekmovalcev na tekmovanja; 

– aktivnosti ob svetovnem tednu poučevanja računalništva in informatike (december 2020) ter dnevu varne rabe 
interneta (februar 2021); 

– organizacija predavanj in strokovnih ekskurzij; 

– aktivno vključevanje v projekta SMART CITIES, EUROPEAN ROBOTICS FOR BOYS AND GIRLS in RaST; 

– vključevanje v ponudbo izbirnih vsebin: 
o poglabljanje znanja iz računalništva (K. Kotnik, T. Viher), 
o robotika (K. Kotnik, T. Viher), 
o krožki na SŠKER in SŠSMM. 

 

DELO Z NADARJENIMI DIJAKI 
 

Člani projektne skupine: Bogomil Kropej (koordinator), Mojca Bučar Trotovšek in Tomislav Viher   
 

Projektna skupina bo pri svojem delu izhajala iz zasnove vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem 
izobraževanju, ki ga je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Poudarek bo na evidentiranju dijakov                                
1. letnika, ki so bili že v OŠ prepoznani kot nadarjeni, na spodbujanju nadarjenih dijakov k različnim dejavnostim, 
krožkom, pripravam na tekmovanja ter na vodenju evidence o njihovem udejstvovanju in dosežkih v interesnih 
dejavnostih ter na tekmovanjih na šoli in izven nje. Nadarjeni dijaki bodo povabljeni na dogodke, ki jih bomo posebej 
zanje pripravili na Gimnaziji Lava ali na celotnem Šolskem centru Celje oziroma zunaj šole. Vsi člani učiteljskega zbora 
si bomo prizadevali, da bodo nadarjeni dijaki v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti, da bodo dodatno 
širili svoje znanje, razvijali ustvarjalnost in svoje interese. Skrbeli bomo za njihov celostni osebnostni razvoj ter jih 
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spodbujali k samostojnosti in odgovornosti. Nadarjene dijake bomo spodbujali k vključevanju v različne aktivnosti zunaj 
šole (stik z gospodarstvom), v ta namen bomo organizirali kakšno dejavnost tudi mi.  
 

SVET STARŠEV 
 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na roditeljskem 
sestanku oddelka. Naloge sveta staršev: 

 predlaga nadstandardne programe,  

 daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

 daje mnenje o letnem delovnem načrtu,  

 razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,  

 voli predstavnika v svet zavoda, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
 

Svet staršev se bo v tem šolskem letu sestal vsaj dvakrat. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj, naslednje pa 
predsednik sveta staršev.  
 

SKUPNOST DIJAKOV 
 

Program dela skupnosti dijakov naše šole za šolsko leto 2020/21 obsega izvolitev odbora dijaške skupnosti, naročanje 
dijaških izkaznic, sodelovanje z Dijaško organizacijo Slovenije, izpeljavo dobrodelnih akcij, obeležitev različnih svetovnih 
dnevov, pustovanje ter predajo ključa ob koncu  šolskega leta. Mentorici dijaške skupnosti bosta Maja Bukovec in 
Sandra Đulabić. 
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ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 
 

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA 
 
 

IZVEDBENI PREDMETNIK GIMNAZIJE 
 

PREDMETI 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Št. ur na 

teden 

Št. ur na teden Št. ur na teden Št. ur na teden 

 Izb. pr.  
Prip. na 

SM 
 

Prip. na 

SM 

slovenščina 4 4 1 4 1 4 1 

matematika 4 4  4 1 4 1 

prvi tuji jezik (AN) 3 3  3  3 1 

drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP) 3 3  3 1 3 2 

zgodovina 2 2  2  2 3 

športna vzgoja 3 3  3  3  

glasba 2       

likovna umetnost 2       

geografija 2 2  2   4 

biologija 2 2  2 1  4 

kemija 2 2  2 1  4 

fizika 2 2  2 1  4 

psihologija  2     6 

sociologija    2   6 

filozofija      2  

informatika 2  2    4 

tretji tuji jezik (FR, ŠP, RU)   3 2*    

interdisciplinarni tematski sklop (ITS)   3     

drugi tuji jezik (NE2 – DSD)   3     

        

obvezne izbirne vsebine – letni fond 

ur 
90 90 90 30 

obvezne izbirne vsebine – letni fond 

ur** 
90 90 55 30 

aktivno državljanstvo – letni fond ur**   35  
 

* nadaljevanje pouka 3. tujega jezika 
** velja za dijake, vpisane v 1. letnik v šolskem letu 2020/2021 
 
 

Dijaki 2. letnika izberejo enega izmen naslednjih izbirnih predmetov: informatika s slovenščino, 3. tuji jezik ali 
interdisciplinarni tematski sklop. 
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GIMNAZIJA: EVROPSKI ODDELEK 
 
 

PREDMETI 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Št. ur na 

teden 

Št. ur na teden Št. ur na teden Št. ur na teden 

 Izb. pr.  
Prip. na 

SM 
 

Prip. na 

SM 

slovenščina 4 4 1 4 1 4 1 

matematika 4 4  4 1 4 1 

prvi tuji jezik (AN) 3 3  4  3 1 

drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP) 3 4  3 1 3 2 

zgodovina 2 2  2  2 3 

športna vzgoja 3 3  3  3  

glasba 2       

likovna umetnost 2       

geografija 2 2  2   4 

biologija 2 2  2 1  4 

kemija 2 2  2 1  4 

fizika 2 2  2 1  4 

psihologija  2     6 

sociologija    2   6 

filozofija      2  

informatika 2  2    4 

tretji tuji jezik (FR, ŠP, RU)   3 2*    

interdisciplinarni tematski sklop   3     

drugi tuji jezik (NE2 – DSD)   3     

        

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE – letni 

fond ur 
90 90 90 30 

obvezne izbirne vsebine – letni fond 

ur** 
90 90 55 30 

aktivno državljanstvo – letni fond ur**   35  
 

* nadaljevanje pouka 3. tujega jezika 
** velja za dijake, vpisane v 1. letnik v šolskem letu 2020/2021 

 
Dijaki 2. letnika izberejo enega izmen naslednjih izbirnih predmetov: informatika s slovenščino, 3. tuji jezik ali 
interdisciplinarni tematski sklop. 
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IZVEDBENI PREDMETNIK TEHNIŠKE GIMNAZIJE 
 

PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Št. ur na Št. ur na teden Št. ur na teden Št. ur na teden 

teden  Prip. na 

SM 

 Prip. na 

SM 

 Prip. na 

SM 

slovenščina 4 4 / 4 / 4 1 

matematika 4 4 / 4 / 4 1 

prvi tuji jezik (AN) 3 3 / 3 / 3 1 

drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP) 3 3 / 3 / 3 2 

zgodovina 2 2 / 2 /  3 

športna vzgoja 3 3 / 3 / 3  

glasba 
2  /  /   

likovna umetnost 

geografija 2 2 /  /   

biologija 2 2 /  /   

kemija 2 2 /  /   

fizika 2 2 / 2 / 2 3 

psihologija  2 /  /   

sociologija   / 2 /   

informatika 3  /  /   

izbirni strokovni maturitetni 

predmet 
 2 / 3* / 3  

laboratorijske vaje  2 / 2 / 2  

izbirni strokovni predmet ali 

interdisciplinarni strokovni sklop 
  / 3 / 3  

        

obvezne izbirne vsebine – letni 

fond ur 

90 90 90 30 

obvezne izbirne vsebine – letni 

fond ur* 
90 90 55 30 

aktivno državljanstvo – letni fond 

ur* 
  35  

 

* velja za dijake, vpisane v 1. letnik v šolskem letu 2020/2021 – ITS bo veljal v šolskem letu 2022/2023  in ne bo obvezen. 
 

Dijaki v 2. letniku izberejo enega od izbirnih strokovnih maturitetnih predmetov: mehaniko, elektrotehniko ali računalništvo.  
Glede na izbrani strokovni maturitetni predmet imajo dijaki strojništvo, elektroniko ali računalniške sisteme in omrežja.  
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RAZPOREDITEV DIJAKOV V ODDELKE IN SKUPINE – POTEK POUKA 
 

GIMNAZIJA 
 

  Število dijakov 

Razred Razrednik Moški Ženske Skupaj 
     

1. a Anja Ramšak 12 18 30 

1. b Polonca Zalokar   8 22 30 

1. c Marija Kresnik 11 19 30 

1. d Jerneja Križan 17 13 30 

Skupaj 1. l.  48 72 120 
     

2. a Mihaela Koštomaj   4 20 24 

2. b Mateja Frangež-Herman   8 23 31 

2. d Darja Kapus 14 16 30 

Skupaj 2. l.  26 59 85 
     

3. a Andrejka Debelak Arzenšek   8 16 24 

3. b Dragica Babič   8 12 20 

3. d Katarina Obreza 14   6 20 

Skupaj 3. l.  30 34 64 
     

4. a Petra Kotnik 12 17 29 

4.b Katarina Petač    7 20 27 

4. c Breda Marušič   8 17 25 

Skupaj 4. l.  27 54 81 
     

Število dijakov v programu 131 219 350 
 
 
 

TEHNIŠKA GIMNAZIJA 
 

  Število dijakov 

Razred Razrednik Moški Ženske Skupaj 
     

1. e Andreja Vipotnik Ravnak 26 4 30 

Skupaj 1. l.  26 4 30 
     

2. e Tatjana Štorman 25 1 26 

Skupaj 2. l.  25 1 26 
     

3. e Albin Pučnik 27 1 28 

Skupaj 3. l.  27 1 28 
     

4. e Lucijana Kračun Berc 18 1 19 

Skupaj 4. l.  18 1 19 
     

Število dijakov v programu 96 7 103 

 
 

Število dijakov na šoli 227 226 453 

 

  



VODNÌK 2020/2021                                                                                                                                                                                         ŠOLSKI CENTER CELJE 
                                                                                                                                                                                                                                        Gimnazija Lava 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 18 

 

SKUPINE PRI IZBIRNIH PREDMETIH 
 

Gimnazija 
            

Letnik Predmet Število dijakov Število skupin 

2. informatika s slovenščino 10 1 

2. interdisciplinarni tematski sklop 28 1 

2. francoščina (3) 10 1 

2. španščina (3)   0 0 

2. ruščina (3) 19 1 

2.  nemščina (2) – DSD  27 1 
 

3. fizika 11 1 

3. kemija 32 2 

3. biologija 21 1 

3. nemščina (2) 14 1 

3. španščina (2)**   2 0 
 

4. biologija 15 1 

4. fizika 16 1 

4. kemija 18 1 

4. zgodovina*   9 1 

4. geografija 44 2 

4. psihologija 32 2 

4. sociologija 10 1 

4. informatika   7 1 

4. nemščina (2)*   7 1 

4. španščina (2)**   6 1 

4. angleščina (višji nivo)* 24 1 

4. matematika (višji nivo)* 23 1 
                        * Pri pripravah na maturo se združujejo dijaki gimnazije in tehniške gimnazije. 

                     ** Pri pripravah na maturo se združujejo dijaki 3. in 4. letnika. 
 

Tehniška gimnazija 
                                   

Letnik Predmet Število dijakov Število skupin 

2. mehanika 16 1 

2. računalništvo 10 1 

2. laboratorijske vaje 26 2 
 

3. mehanika 12 1 

3. računalništvo 13 1 

3. elektrotehnika   3 1 

3. laboratorijske vaje 28 3 

3. strojništvo 12 1 

3. računalniški sistemi in omrežja 13 1 

3. elektronika   3 1 
 

4. mehanika   7 1 

4. računalništvo 12 1 

4. laboratorijske vaje 19 2 

4. strojništvo   7 1 

4. računalniški sistemi in omrežja 12 1 

4. fizika 15 1 

4. zgodovina*   2 0 

4. nemščina (2)*   3 0 

4. angleščina (višji nivo)* 12 1 

4. matematika (višji nivo)* 13 1 
     * Pri pripravah na maturo se združujejo dijaki gimnazije in tehniške gimnazije. 
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SKUPINE PRI TUJIH JEZIKIH 
 

Gimnazija 
 

V gimnaziji se dijaki, ki imajo kot prvi tuji jezik angleščino (AN1), učijo kot drugi tuji jezik nemščino (NE2) ali francoščino 
(FR2) ali španščino (ŠP2). 
 

Letnik Število oddelkov Število skupin Število skupin Število skupin Število skupin 

  AN1 NE2 FR2 ŠP2 

1. 4 4 4**     0*       2*** 

2. 3 3 3**     1*       2*** 

3. 3 3 3**     1*       1*** 

4. 3 3 3**     1*       1*** 
 

Tehniška gimnazija 
 

Letnik Število oddelkov Število skupin Število skupin Število skupin Število skupin 

  AN1 NE2 FR2 ŠP2 

1. 1 1 0** 0*     0*** 

2. 1 1 0** 0*     0*** 

3. 1 1 0** 0*     0*** 

4. 1 1 0** 0*     0*** 
* Pri FR2 se združujejo dijaki gimnazije in tehniške gimnazije. 
**Pri NE2 (začetna, srednja in napredna raven) se združujejo dijaki gimnazije in tehniške gimnazije. 
 

*** Pri ŠP2 se združujejo dijaki gimnazije in tehniške gimnazije. 
 

SKUPINE PRI ŠPORTNI VZGOJI 
 

Letnik Število oddelkov Število fantovskih skupin Število dekliških skupin 

1. 5 3 3 

2. 4 3 3 

3. 4 3 3 

4. 4 2 3 
Dijaki gimnazije in tehniške gimnazije se pri pouku športne vzgoje združujejo v skupine iz dveh ali več oddelkov.  
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ŠOLSKI KOLEDAR 2020/2021 
 

Ocenjevalni obdobji: 
1. ocenjevalno obdobje: od torka, 2. 9. 2020, do petka, 15. 1. 2021 
2. ocenjevalno obdobje: od ponedeljka, 18. 1. 2021, do srede, 23. 6. 2021,  

od ponedeljka, 18. 1. 2021, do petka, 21. 5. 2021 (zaključni letnik) 
 
Redovalni konferenci: 
1. redovalna konferenca: torek, 19. 1. 2021 
2. redovalna konferenca: sreda, 19. 5. 2021  zaključni letnik  
    ponedeljek, 21. 6. 2020  nezaključni letniki 
 
Delitev spričeval in obvestil: petek, 20. 5. 2021  zaključni letnik 

       četrtek, 24. 6. 2021  nezaključni letniki 
 
Roditeljski sestanki: 
sreda, 9. 9. 2020, ponedeljek, 14. 12. 2020, ponedeljek, 12. 4. 2021, ter po potrebi 
 
Skupne govorilne ure: 
Vsak 2. delovni ponedeljek v mesecu od 17. do 18. ure, razen septembra in junija. 
Tedenske dopoldanske govorilne ure bodo objavljene na spletni strani šole. 
 
Počitnice: 
jesenske:   od ponedeljka, 26. 10. 2020, do petka, 30. 10. 2020 
novoletne:  od ponedeljka, 28. 12. 2020, do četrtka, 31. 12. 2020  
zimske:  od ponedeljka, 15. 2. 2021, do petka, 19. 2. 2021 
prvomajske:  od srede, 28. 4. 2021 do petka, 30. 4. 2021 
poletne:  od ponedeljka, 28. 6. 2021 do torka, 31. 8. 2021 
 
Prazniki: 
Pouka prosti dnevi so predpisani z zakonom, ki ureja praznike in dela poste dneve v Republiki Sloveniji. Poleg tega pa 
še ponedeljek, 26. 4. 2021. 
 
Menjava urnika: 
ponedeljek, 18. 1. 2021 
 
Obvezne izbirne vsebine: 
delno bodo izvedene v 3. in 4. tednu v septembru 2020 ter v skladu z LDN 
 
Dan šole: 
petek, 21. 5. 2021 
 
Informativna dneva: 
petek, 12. 2. 2021 in sobota, 13. 2. 2021 
 
Dan odprtih vrat: 
Izvedba je odvisna od trenutne situacije v zvezi s korona virusom.  
 
Tehniške delavnice za osnovnošolce: 
Izvedba je odvisna od trenutne situacije v zvezi s korona virusom.  
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Maturantski ples: 
Izvedba je odvisna od trenutne situacije v zvezi s korona virusom.  
 
 
SPLOŠNA MATURA: 
 
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK:  
– esej – torek, 4. 5. 2021  
– priprave na splošno maturo od 24. 5. 2021 do 28. 5. 2021 
– pričetek spomladanskega roka SM – sobota, 29. 5. 2021 
– seznanitev kandidatov z uspehom pri SM – ponedeljek, 12. 7. 2021 
 
JESENSKI IZPITNI ROK: 
– pričetek SM – torek, 24. 8. 2021 
 
Podrobnejši razpored je določen s koledarjem SM. 
 
 
POPRAVNI IN DRUGI IZPITI: 
 
– izboljševanje ocen za dijake zaključnega letnika: 24. 5. 2021—26. 5. 2021 
– pričetek SPOMLADANSKEGA IZPITNEGA ROKA:  sreda, 30. 6. 2021 
– pričetek JESENSKEGA IZPITNEGA ROKA:   ponedeljek, 16. 8. 2021 
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UČITELJSKI ZBOR ŠOLE 
 

 

UČITELJI, KI IMAJO DOMICIL NA GIMNAZIJI LAVA: 
 

IME IN PRIIMEK 
Izobrazba, naziv, študijski predmet 

POUČUJE PREDMETE IN ODDELKE 
Zadolžitve, mentorstvo, (izven)šolske funkcije 

DRAGICA BABIČ 
profesorica zgodovine in srbohrvaščine, 
svetnica 

ZGODOVINA (1. b, 1. c, 1. d, 3. a, 3. b, 3. d, 4. a, 4. b, 4. c, priprave na maturo – 4. letnik) 
 

koordinacija tutorstva, članica PRS za zgodovino na Zavodu RS za šolstvo, članica 
uredniškega odbora revije Zgodovina v šoli 

VITOMIR BABIČ 
magister znanosti, profesor fizike, 
svetnik 

FIZIKA (1. a, 1. b, 1. c, 1. d, 2. b, 2. d, 3. a, priprave na maturo – 4. letnik)  
INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOP (2. letnik) 
 

nadomeščanje ravnatelja, analiza splošne mature, sodelovanje z Tehnoparkom Celje, 
član strateškega tima 

MOJCA BUČAR TROTOVŠEK 
univ. dipl. psihologinja, svetovalka 

svetovalna delavka 
 

koordinacija za delo z dijaki s posebnimi potrebami, koordinacija šolske prehrane, 
sodelovanje v projektu Zdrava šola, članica strateškega tima, vodja tima za pripravo 
informativnih dni, organizacija predavanj za dijake, stik z osnovnimi šolami  

MAJA BUKOVEC 
magistrica profesorica športne vzgoje 

ŠPORTNA VZGOJA (1. b, 1. bd, 2. d, 2. e, 3. e, 4. a, 4. be) 
 

mentorica dijaške skupnosti, članica tima za pripravo informativnih dni, stik z zunanjimi 
institucijami 

ANDREJKA DEBELAK ARZENŠEK 
profesorica kemije, svetovalka 

KEMIJA (1. a, 1. b, 1. c, 1. e, 2. a, 3. a, 3. b, 3. d, priprave na maturo – 3. in 4. letnik) 
 

koordinacija Unesco šole ASP, priprava programa za izobraževanje učiteljev 

SANDRA ĐULABIĆ 
profesorica španščine in francoščine, 
svetovalka 

ŠPANŠČINA 2 (1. acd, 1. be, 2. a, 2. be, 3. abe, 4. be, priprave na maturo – 3. in 4. letnik) 
SLOVENIJA V SVETU – ŠPANŠČINA (2. letnik) 
 

mentorica dijaške skupnosti, članica Šolske maturitetne komisije za splošno maturo, 
ureditev šole za informativni dan, priprava obeležitve dneva samostojnosti in enotnosti 
ter programa roditeljskega sestanka, koordinatorica projekta MEPI na Gimnaziji Lava 

MATEJA FRANGEŽ-HERMAN 
profesorica matematike, svetnica 

MATEMATIKA (1. a, 1. d, 2. b, 3. e) 
 

koordinacija projekta Minute za zdravje, sodelovanje z OŠ Glazija in domovi za starejše 
občane 

ROMANA GROŠELJ 
univ. dipl. psihologinja, svetovalka 

PSIHOLOGIJA (2. a, 2. b, 2. d, 2. e, priprave na maturo – 4. letnik) 
 

vodja strateškega tima, izvajanje anket v fokusnih skupinah za merjenje zadovoljstva 
dijakov, kordinatorica projekta Bodi dober, bodi kul! 

METKA JAGODIČ POGAČAR 
profesorica glasbe, svetnica  

GLASBA (1. a, 1. b, 1. c, 1. d) 
 

mentorica šolskega benda Eruption in Mojstrov glasbenega ustvarjanja, priprava 
glasbenih in umetniških prireditev 

SIMONA JEREB 
profesorica slovenščine in univ. dipl. 
ped., svetovalka 

SLOVENŠČINA (1. b, 1. e, 2. b, 3. b, 3. e,) 
SLOVENŠČINA IZBIRNO (2. letnik) 
 

tajnica šolske maturitetne komisije za splošno maturo, vodja aktiva učiteljic slovenščine 
in umetnosti, koordinacija zaključne prireditve Vulkani 2021 s prireditvijo ob dnevu 
državnosti 

PETER JUVANČIČ 
univ. dipl. inž. kem. inž., svetnik 

KEMIJA (2. b, priprave na maturo – 3. letnik) 
 

ravnatelj, predsednik šolske maturitetne komisije za splošno maturo 

DARJA KAPUS 
profesorica nemščine in zgodovine, 
svetnica 

NEMŠČINA 2 (1. be, 2. be, 2. d, 3. abde, 4. abce, priprave na maturo – 4. letnik) 
 

koordinacija s HGS Singen (na ravni ŠCC), sodelovanje s Hišo kulture Celje 
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IME IN PRIIMEK 
Izobrazba, naziv, študijski predmet 

POUČUJE PREDMETE IN ODDELKE 
Zadolžitve, mentorstvo, (izven)šolske funkcije 

MIHAELA KOŠTOMAJ 
magistrica znanosti, profesorica 
matematike, svetovalka 

MATEMATIKA (1. b, 1. c, 1. e, 2. a, 3. d) 
 

vodja aktiva učiteljev matematike in fizike, koordinatorica TVU na GL 

KARMEN KOTNIK 
univ. dipl. inž. računalništva in 
informatike, svetnica 

INFORMATIKA (1. e, priprave na maturo – 4. letnik) 
RAČUNALNIŠTVO (2. e, 3. e, 4. e) 
RAČUNALNIŠKI SISTEMI IN OMREŽJA (3. e, 4. e) 
LABORATORIJSKE VAJE (3. e, 4. e) 
 

vodja aktiva učiteljev informatike in strokovnih predmetov na tehniški gimnaziji, 
namestnica predsednika Šolske maturitetne komisije za splošno maturo, pregled iLDN, 
priprava spletnih obrazcev, urejanje brošur, administracija spletne učilnice in Office 
365, sodelovanje v razvojni skupini za delo na daljavo, projekt RaST 

PETRA KOTNIK 
profesorica francoščine in slovenščine, 
svetovalka 

FRANCOŠČINA 2 (2. be 3. abe, 4. ab) 
FRANCOŠČINA 3 IZBIRNO (2. letnik) 
SLOVENŠČINA (2. e, 4. a) 
SLOVENIJA V SVETU (2. letnik) 
 

koordinacija obveznih izbirnih vsebin, šolska kronika, lektoriranje, stik z mediji, 
koordinacija maturantske ekskurzije, priprava na Frankofonski dan 

LUCIJANA KRAČUN BERC 
magistrica znanosti, profesorica 
matematike, svetovalka 

MATEMATIKA (3. a, 3. b, 4. a, 4. e, višja raven 4. letnik) 
 

delavnice za osnovnošolce, koordinacija sodelovanja s Tehnoparkom Celje, projekt 
RaST, članica sveta zavoda, koordinatorica za usklajevanje strokovnih aktivov 
matematike na ŠCC 

MARIJA KRESNIK 
univ. dipl. biologinja, svetovalka 

BIOLOGIJA (1. c, 1. d, 1. e, 2. d, 3. b, 3. d, priprave na maturo – 3. letnik) 
 

koordinacija Zdrave šole 

JERNEJA KRIŽAN 
profesorica geografije 

GEOGRAFIJA (1. c, 1. d, 1. e, 2. b, 2. e) 
članica tima za pripravo informativnih dni 

BOGOMIL KROPEJ 
profesor sociologije in filozofije, mentor 

FILOZOFIJA (4. a, 4. b, 4. c) 
SOCIOLOGIJA (3. a, 3. b, 3. d, 3. e, priprave na maturo – 4. letnik) 
 

koordinacija raziskovalnega dela, koordinacija dela z nadarjenimi dijaki, vpeljava 
sistema dijak-asistent 

ANDREJA LESKOVAR  
profesorica matematike, svetnica 

MATEMATIKA (2. d, 4. b, višja raven – 4. letnik) 
 

koordinacija projekta Erasmus+ KA229 – Smart Cities, European Robotics for Boys and 
Girls, koordinacija sodelovanja z IES Mar de Alboran Estepona in Gimnazijo Dubrovnik, 
članica tima za pripravo informativnih dni, razpisovanje in vodenje seznama 
nadomeščanj (september–januar) 

SAVA MALENŠEK 
profesorica športne vzgoje, svetovalka 

ŠPORTNA VZGOJA (1. ae, 1. cd, 2. a, 2. be, 3. ae, 3. bd, 4. c) 
 

priprava prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku, vpeljava navijaške skupine GL 

BREDA MARUŠIČ 
doktorica znanosti, profesorica 
slovenščine, svetnica 

SLOVENŠČINA (1. c, 1. d, 2. a, 2. d, 4. c) 
 

priprava programa za roditeljski sestanek, koordinacija projekta OBJEM, priprava 
literarnega glasila 

HELENA NARDIN 
profesorica biologije, svetovalka 

BIOLOGIJA (1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 2. e, 3. a, priprave na maturo – 4. letnik)  
INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOP (2. letnik) 
 

vodja aktiva učiteljev biologije in kemije, sokoordinatorica projekta PODVIG, članica 
strateškega tima, sodelovanje z Inkubatorjem Savinjske regije 

KATARINA OBREZA 
profesorica zgodovine in geografije, 
svetovalka 

GEOGRAFIJA (1. a, 1. b, 2. a, 2. d, 3. a, 3. b, 3. d, priprave na maturo 4. letnik) 
 

vodja aktiva učiteljev družboslovnih predmetov in geografije, koordinatorka projekta 
Šola  ambasadorka Evropskega parlamenta, članica tima za pripravo informativnih dni, 
koordinacija maturantske ekskurzije 
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IME IN PRIIMEK 
Izobrazba, naziv, študijski predmet 

POUČUJE PREDMETE IN ODDELKE 
Zadolžitve, mentorstvo, (izven)šolske funkcije 

KATARINA PETAČ 
profesorica slovenščine, svetovalka 

SLOVENŠČINA (3. a, 3. d, 4. b, 4. e) 
 

tajnica šolske maturitetne komisije za splošno maturo, priprava gledališke predstave za 
otroke 

MOJCA POHARC 
profesorica angleščine in nemščine, 
svetovalka 

ANGLEŠČINA (1. d, 2. b) 
NEMŠČINA 2 (1. acd, 1. be, 3. abde, 4. abce, priprave na maturo 3. letnik) 
SLOVENIJA V SVETU – NEMŠČINA (2. letnik) 
 

vodja aktiva učiteljic tujih jezikov, koordinacija nemške jezikovne diplome DSD, 
jezikovne delavnice na osnovnih šolah, tiskanje spričeval in obvestil o uspehu 

DARJA POVŠE 
profesorica umetnostne zgodovine, 
svetovalka 

LIKOVNA UMETNOST (1. b, 1. c, 1. d, 1. e) 
 

priprava plakata ob prazniku MOC, poslikava požarnih vrat A- in B-etaže, priprava 
protokolarnega darila Gimnazije Lava, priprava razstave izdelkov dijakov 

ALBIN PUČNIK 
univ. dipl. inž. fizike, svetovalec 

FIZIKA (1. e, 2. a, 2. e, 3. b, 3. d, 3. e, 4. e, priprava na maturo 3. in 4. letnik) 
 

priprava in usklajevanje preglednega mrežnega plana ocenjevanja znanja 

ANJA RAMŠAK 
magistrica znanosti, profesorica 
angleščine, svetovalka 

ANGLEŠČINA (1. a, 3. d, 3. e, 4. a, 4. c, 4. e) 
 

članica strateškega tima, sokoordinacija projekta PODVIG, stik z osnovnimi šolami,  
tiskanje spričeval in obvestil o uspehu 

DAMIR ŠKETA 
profesor športne vzgoje, svetovalec 

ŠPORTNA VZGOJA (1. ac, 1. e, 2. ad, 2. be, 3. ae, 3. bd, 4. ac, 4. be) 
 

vodja aktiva učiteljev športne vzgoje, član strateškega tima, razpisovanje in vodenje 
seznama nadomeščanj (februar–junij) 

TATJANA ŠTORMAN 
magistrica znanosti, profesorica 
matematike, svetovalka 

MATEMATIKA (2. e, 4. c) 
 

koordinacija sodelovanja s V. gimnazijo Zagreb, članica strateškega tima 

TOMISLAV VIHER 
univ. dipl. organizator, svetovalec 

INFORMATIKA (1. a, 1. b, 1. c, 1. d, 1. e, priprave na maturo – 4. letnik) 
INFORMATIKA IZBIRNO (2. letnik) 
LABORATORIJSKE VAJE (2. e) 
 

sokoordinacija projekta Erasmus+ KA229 – Smart Cities, European Robotics for Boys and 
Girls, administrator šolske evidence Eviweb in spletne strani šole, administracija spletne 
učilnice in Office 365, sodelovanje v razvojni skupini za delo na daljavo, foto arhiv 

ANDREJA VIPOTNIK RAVNAK 
magistrica znanosti, profesorica 
angleščine, svetovalka 

ANGLEŠČINA (1. e, 2. a, 2. d, 2. e, 3. a, 3. b, 4. b, višja raven 4. letnik) 
 

koordinacija sodelovanja s Purkyňovo gimnázijo Strážnice, koordinacija projekta 
Evropska vas 

POLONCA ZALOKAR 
magistrica znanosti, profesorica 
angleščine in nemščine, svetnica 

ANGLEŠČINA (1. b, 1. c, 3. b) 
NEMŠČINA 2 (1. acd, 2. be, 3. bde, 4. abce) 
NEMŠČINA 2 IZBIRNO (2. letnik) 
  

koordinacija projektnega tima v evropskih oddelkih, koordinacija sodelovanja s HGS 
Singen, priprava kariernih predavanj, projekt RaST 
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UČITELJI, KI IMAJO DOMICIL NA OSTALIH ŠOLAH ŠOLSKEGA CENTRA CELJE ALI IZVEN ZAVODA: 
 

IME IN PRIIMEK 
(izobrazba, naziv, študijski predmet) 

Domicil 
POUČUJE PREDMETE IN ODDELKE 
Zadolžitve, mentorstvo, (izven)šolske funkcije 

MOJCA DROFENIK ČERČEK 
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije, 
svetnica 

SŠKER 
KEMIJA (1. d, 2. d, 2. e) 
 

INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOP (2. letnik) 

ANTON GLUŠIČ 
univ. dipl. inž. strojništva, svetovalec SŠSMM 

LABORATORIJSKE VAJE (2. e, 3. e) 
 

priprava predstavitve predmeta LAV 

ANDREJ GRILC 
univ. dipl. inž., svetnik 

SŠKER 

ELEKTRONIKA (3. e) 
 

LABORATORIJSKE VAJE (3. e) 
 

priprava predstavitve predmeta ELK 

BOJAN KLAKOČER 
univ. dipl. inž. strojništva, svetnik SŠSMM 

MEHANIKA (2. e, 3. e, 4. e) 
LABORATORIJSKE VAJE (4. e) 
 

priprava predstavitve predmeta MEH 

TADEJA KOLMAN 
profesorica slovenščine, mentorica 

SŠSMM 
SLOVENŠČINA (1. a) 

ŠPELA KUMER 
profesorica likovne pedagogike, 
mentorica 

MIC 
LIKOVNA UMETNOST (1. a) 
 

priprava razstave izdelkov dijakov 

ALEŠ LESNIKA 
doktor znanosti, svetnik VSŠ 

STROJNIŠTVO (4. e) 
 

priprava predstavitve predmeta STŠ 

STANE RAVNAK 
univ. dipl. inž. elektrotehnike, 
svetovalec 

SŠKER 
ELEKTROTEHNIKA (3. e) 
 

priprava predstavitve predmeta ELE 

FRANC ROZMAN 
univ. dipl. inž. strojništva, svetovalec SŠSMM 

STROJNIŠTVO (3. e) 
 

priprava predstavitve predmeta STŠ 

JADRANKA SELES 
profesorica zgodovine in sociologije, 
svetnica 

HVU 
ZGODOVINA (1. a, 1. e, 2. a, 2. b, 2. d, 2. e, 3. e) 
 

organizacija družboslovnih predavanj 

IRENA SOJČ 
profesorica angleščine in ruščine, 
svetovalka 

SŠKER 
RUŠČINA 3 – IZBIRNO (2. letnik) 
 

 

 

 
 

STROKOVNE SODELAVKE: 
 

IME IN PRIIMEK  
(izobrazba, naziv) 

Delovno mesto in zadolžitve 

BLAŽKA DOLINŠEK 
 

laborantka za fiziko  
 

urejanje dokumentacije – zapisniki, priprava eksperimentov za predstavitve  

BEATA TURNŠEK, inženirka živilstva laborantka za kemijo in biologijo 
 

skrbništvo mobilne računalniške učilnice 

TANJA POTOČNIK, poslovna sekretarka tajnica VIZ 
 

 
Razliko med dela prostimi dnevi in dopustom učitelji opravijo kot nadomeščanje in izvajanje drugih obveznosti iz 119. 
člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja.  
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SVETOVALNA SLUŽBA 
 

Stalne naloge: 

– Pogovori z  dijaki, ki imajo učne, osebnostne in druge težave. 

– Pogovori s starši dijakov. 

– Pomoč razrednikom in učiteljem pri delu z razredom in pri delu s posameznimi dijaki (učne in vedenjske težave, 
izostajanje od pouka, socialna problematika, dijaki s posebnimi potrebami ipd.). 

– Sodelovanje na učiteljskih konferencah, roditeljskih sestankih, govorilnih urah, sodelovanje z ravnateljem, s Šolsko 
maturitetno komisijo, s svetovalnimi delavkami drugih šol našega zavoda, s kolegijem in z direktorjem zavoda. 

– Sodelovanje pri promociji šole in zavoda (srečanja s svetovalnimi delavci osnovnih šol, informativni dnevi, dan 
odprtih vrat in delavnice za osnovnošolce, sejmi izobraževanja in zaposlovanja, predstavitve za učence in njihove 
starše na osnovnih šolah in drugo). 

– Sodelovanje v regijskem aktivu šolskih svetovalnih delavcev srednjih šol ter v aktivu družboslovnih predmetov na 
šoli. 

– Sodelovanje z zunanjimi institucijami (osnovne šole, srednje šole, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Zavod RS za šolstvo, Zavod RS za zaposlovanje, Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani, 
Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Univerze v Novi Gorici, Dijaški dom Celje, Dispanzer za šolsko 
mladino, Centri za socialno delo, Nacionalni inštitut za javno zdravje območna enota Celje in druge strokovne 
institucije). 

– Načrtovanje, spremljanje in evalvacija svetovalnega dela. 
 

Druge naloge: 

– Aktivnosti v zvezi z vpisom novincev za šolsko leto 2021/2022 – po rokovniku Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport. 

– Učenje učenja za dijake prvih letnikov v okviru OIV. 

– Pomoč pri koordinaciji dela z nadarjenimi dijaki v skladu s »Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi v srednjem 
izobraževanju«. 

– Sodelovanje v timu zdrave šole ter organizacija predavanja za dijake 3. letnika v okviru vseslovenske akcije Še vedno 
vozim – vendar ne hodim. 

– Koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami, priprava in spremljanje individualiziranih programov zanje ter 
individualno nudenje pomoči za premagovanje primanjkljajev in ovir. 

– Koordinacija za šolsko prehrano. 

– Svetovanje dijakom gimnazije in tehniške gimnazije pri odločanju za izbirne predmete. 

– Informiranje, svetovanje in pomoč dijakom pri odločanju za bodoči študij in pri načrtovanju karierne poti. 

– Sodelovanje v projektnem timu svetovalnih delavcev za področje karierne orientacije v okviru projekta PODVIG. 
 

SODELOVANJE S STARŠI 
 

Oblike sodelovanja staršev s šolo bodo: 
– individualni pogovori z učitelji na govorilnih urah, po telefonu ali preko druge IKT, ki potekajo tedensko, enkrat 

mesečno pa tudi v popoldanskih urah in pogovori s svetovalno delavko, 
– udeležba staršev oziroma predstavnikov staršev na razrednih urah, 
– roditeljski sestanki, 
– sodelovanje v upravnem odboru šolskega sklada, 
– sodelovanje v svetu zavoda, 
– sodelovanje v svetu staršev (starši so vanj na vsaki šoli našega centra izvoljeni na roditeljskih sestankih). 
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STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV 
 

Učitelji so se dolžni stalno izobraževati in tako dosegati pri svojem delu čim boljše rezultate. Šola bo omogočala 
organizirano strokovno izpopolnjevanje praviloma do 5 dni letno, od tega 3 dni v času pouka. Letni program 
izobraževanja pripravijo učitelji ob začetku šolskega leta, ravnatelj pa priporoča tudi druge oblike izobraževanja: 
medsebojne hospitacije, poročanje s seminarjev, pogovore o strokovnem in pedagoškem delu, predavanja, strokovne 
ekskurzije in uporabo dobro založene knjižnice zavoda … 
 

ŠOLSKI SKLAD 
 

V zvezi z ustrezno zakonodajo je bil na šoli ustanovljen šolski sklad. Njegove naloge bodo tudi v tem šolskem letu: 
pridobivanje sredstev za financiranje nadstandardnih dejavnosti v oddelkih, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, 
spodbujanje dejavnosti dijakov, pomoč socialno šibkim dijakom, organizacija tekmovanj, skrb za udeležbo dijakov na 
tekmovanjih itd. Članice upravnega odbora šolskega sklada so Feja Krajnc (2. a), Dragica Dugi (2. e) in Vladka Geršak 
Preskar (3. d). 
 

ŠOLSKA KRONIKA 
 

Dogajanje na Gimnaziji Lava ter vse aktivnosti, v kateri bodo sodelovali dijaki in učitelji naše šole, bomo tudi v šolskem 
letu 2020/2021 beležili v šolski kroniki, ki je vseskozi objavljena na spletni strani naše šole. Šolsko kroniko bo pisala 
Petra Kotnik. 
 

SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
 

V šolskem letu 2020/2021 bomo sodelovali s/z: 
– Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport; 
– Zavodom Republike Slovenije za šolstvo (izobraževanje učiteljev, članstvo učiteljev v delovnih skupinah, študijske 

skupine); 
– Zvezo organizacij za tehnično kulturo Slovenije (tekmovanja v znanju); 
– Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (tekmovanja v znanju); 
– Državnim izpitnim centrom; 
– gledališči (Drama SNG Ljubljana, Mestno gledališče Ljubljansko, Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana – ogledi 

posameznih predstav, Slovensko ljudsko gledališče Celje – gledališki abonma za 1. in  2. letnik, Slovensko narodno 
gledališče Maribor); 

– Osrednjo knjižnico v Celju (obiski dijakov v okviru knjižnično-informacijskih znanj in uprizoritev igrice, v kateri 
nastopajo naši dijaki v njihovih prostorih); 

– galerijami in muzeji (obiski v okviru pouka in obveznih izbirnih vsebin, kulturne prireditve in razstave); 
– Mladinskim centrom Celje (prireditve); 
– osnovnimi šolami v Celju in okolici (obiski na OŠ, dan odprtih vrat na Šolskem centru Celje); 
– osnovnimi in s srednjimi šolami v Celju (sodelovanje v UNESCO ASP mreži šol); 
– Dijaškim domom Celje, 
– gimnazijami v Sloveniji (narodna izmenjava v evropskem oddelku); 
– II. gimnazijo Maribor (Razvojno središče talentov – RaST); 
– Hohentwiel-Gewerbeschule v Singnu (mednarodna izmenjava v evropskem oddelku); 
– Purkyňovo gymnázium, Strážnice; 
– Gimnazijo Dubrovnik; 
– IES Maral De Alboran iz Estepone; 
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– V. gimnazijo Zagreb; 
– Zdravstvenim domom Celje in Žalec; 
– Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Območno enoto Celje; 
– Rdečim križem Slovenije (tečaj prve pomoči, krvodajalska akcija); 
– Mestno občino Celje (prireditve, raziskovalno delo); 
– Hišo kulture Celje, 
– Mestnim kinom Metropol, 
– SDUNJ – Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika (tekmovanja v znanju, seminarji, konference); 
– SDUF – Slovensko društvo učiteljev francoščine (tekmovanja v znanju, seminarji, konference); 
– SDUŠ – Slovensko društvo učiteljev španščine (tekmovanja v znanju, seminarji, konference); 
– IATEFL Slovenija – Mednarodno združenje učiteljev angleščine kot tujega jezika (tekmovanja v znanju, seminarji, 

konference); 
– društvom ACM Slovenija; 
– različnimi fakultetami v sklopu Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem; 
– veleposlaništvi različnih držav (predavanja za dijake); 
– Bundesverwaltungsamtom/Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (izvajanje izpita DSD); 
– domovi starejših občanov. 

 
 

DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE 
 

V zadnjem tednu poletnih počitnic (avgust 2021) bomo za učence 7. in 8. razreda osnovnih šol Savinjske regije 
organizirali počitniške delavnice za promocijo programa tehniška gimnazija in naravoslovja v programu gimnazija. Z 
delavnicami, ki jih bodo izvajali učitelji računalništva, elektrotehnike, strojništva in matematike, bomo osnovnošolcem 
skušali približati prednosti šolanja na tehniški gimnaziji, z naravoslovnimi delavnicami pa poudariti pomen 
naravoslovnih predmetov v splošnem izobraževanju. Organizacijo delavnice in sodelovanje z osnovnimi šolami bo 
koordinirala Lucijana Kračun Berc. 

 
 

MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

MEDNARODNO SODELOVANJE S PARTNERSKO ŠOLO IZ ČEŠKE 
 

Izmenjava s češko šolo Purkyňovo Gymnázium Strážnice bo izvedena spomladi 2021, če bodo zdravstvene razmere v 
Evropi to dovoljevale. Koordinatorica izmenjave je Andreja Vipotnik Ravnak.  
 

MEDNARODNA IZMENJAVA S PARTNERSKO ŠOLO IZ NEMČIJE 
 

V šolskem letu 2020/21 bomo izvedli mednarodno izmenjavo z nemško šolo, če bodo to dovoljevala priporočila NIJZ, 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter priporočila ministrstva za izobraževanje zvezne dežele Baden-
Württemberg. Mednarodno izmenjavo bo koordinirala Polonca Zalokar.  
 

MEDNARODNA IZMENJAVA S PARTNERSKO ŠOLO IZ HRVAŠKE 
 

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo sodelovanje s partnersko šolo Gimnazija Dubrovnik iz Hrvaške, če bodo 
zdravstvene razmere ugodne. Izmenjavo bo koordinirala Andreja Leskovar. 
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MEDNARODNO SODELOVANJE S PARTNERSKO ŠOLO IZ ŠPANIJE 
 

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo sodelovanje s partnersko šolo IES Maral De Alboran iz Estepone v Španiji, če 
bodo zdravstvene razmere ugodne. Izmenjavo bo koordinirala Andreja Leskovar. 
 

MEDNARODNO SODELOVANJE S V. GIMNAZIJO IZ ZAGREBA 
 

Ohranili bomo sodelovanje s V. gimnazijo, ki pa bo to šolsko leto zaradi koronavirusa okrnjeno. Sproti se bomo prilagajali 
razmeram in poskusili izvesti izmenjave v drugi polovici šolskega leta. Koordinatorica je Tatjana Štorman. 
 
 

OBVEZNE EKSKURZIJE 
 

Ekskurzije in dejavnosti, obvezne za vse dijake: 
 

Letnik Ekskurzija Predmeti Čas 

1. letnik  
gimnazija in tehniška gimnazija 

Ljubljana ali Rogatec GEO, ZGO, SLO pomlad 2021 

2. letnik  
gimnazija 

Poljanska dolina GEO, ZGO, SLO jesen 2020 

3. letnik  
gimnazija  

Prekmurje GEO, ZGO, SLO jesen 2020 

2. in 3. letnik 
tehniška gimnazija  

Krško ali Velenje ali 
splošna ekskurzija 

SLO, GEO, ZGO, 
strokovni predmeti 

jesen 2020 

4. letnik  
gimnazija in tehniška gimnazija 

Slovenija GEO, ZGO, SLO jesen 2020 

 

* Izvedbo ekskurzij bomo prilagodili epidemiološkim razmeram v državi, zato se lahko izvedejo v drugem terminu ali na drugi destinaciji. 

 

 

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 
 

Obvezne izbirne vsebine se od običajnega pouka razlikujejo po načinu izvajanja in po vsebini. Delno potekajo ob pouku, 
delno pa v strnjeni obliki. Med obvezne izbirne vsebine sodijo športni dnevi, kulturne dejavnosti (ogledi filmskih in 
gledaliških predstav, letni koncert pevskega zbora), državljanska kultura, umetniške vsebine, zdravstvena vzgoja in 
druga področja, ki so obvezna za vse dijake. Dijaki lahko skupaj s svojimi učitelji pripravijo tudi zanimive ekskurzije. 
 

Dijakom, ki se v svojem prostem času že sicer udejstvujejo v različnih šolskih in izvenšolskih interesnih dejavnostih 
(trenirajo v športnem klubu, plešejo v plesni šoli, obiskujejo glasbeno šolo, pojejo pri pevskem zboru …), se ta njihova 
aktivnost šteje kot obvezna izbirna vsebina. Dijak mora v tem primeru oddati razredniku do konca maja vsa potrebna 
dokazila o opravljenih dejavnostih. 
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PREGLED DEJAVNOSTI OIV 
 

1. letnik (90 ur) Gimnazija Tehniška gimnazija 

1. kulturne dejavnosti (izvajajo se med šolskim letom):    

– ekskurzija   6 ur   6 ur 

– gledališki abonma   8 ur   8 ur 

– filmski abonma   6 ur   6 ur 

– letni koncert pevskega zbora   2 uri   2 uri 

– prireditve (rock koncert, proslava ob kulturnem prazniku, 
pustovanje) 

  6 ur   6 ur 

2. športne dejavnosti:   

– jesenski športni dan   6 ur   6 ur 

– spomladanski športni dan   6 ur   6 ur 

– zimski športni dan   6 ur   6 ur 

3. knjižnično informacijska znanja 12 ur 12 ur 

4. učenje učenja   6 ur   6 ur 

5. zdravstvena vzgoja   6 ur   6 ur 

6. glasba (ekskurzija)   6 ur  

7. likovna umetnost (ekskurzija)   6 ur   6 ur 

8. projektno delo (izvaja se pri informatiki)   8 ur 14 ur 
   

Skupaj 90 ur 90 ur 
   

za izbiro po katalogu --- --- 
   

 
2. letnik (90 ur) Gimnazija Tehniška gimnazija 

1. kulturne dejavnosti (izvajajo se med šolskim letom):    

– ekskurzija 7 ur 7 ur 

– gledališki abonma 8 ur 8 ur 

– filmski abonma 6 ur 6 ur 

– prireditve (rock koncert, proslava ob kulturnem prazniku, 
pustovanje) 

6 ur 6 ur 

2. športne dejavnosti:   

– jesenski športni dan 6 ur 6 ur 

– spomladanski športni dan 6 ur 6 ur 

– zimski športni dan 6 ur 6 ur 

3. knjižnično informacijska znanja 6 ur 6 ur 

4. podjetništvo --- 30 ur 

5. zdravstvena vzgoja 3 ure 3 ure 
   

Skupaj 54 ur 84 ur 
   

za izbiro po katalogu*   36 ur* 6 ur 
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3. letnik (90 ur) Gimnazija Tehniška gimnazija 

1. kulturne dejavnosti (izvajajo se med šolskim letom):   

 filmski abonma   3 ure   3 ure 

 prireditve (rock koncert, proslava ob kulturnem prazniku, pustovanje)   6 ur   6 ur 

2.  športne dejavnosti:   

 jesenski športni dan   6 ur   6 ur 

 spomladanski športni dan   6 ur   6 ur 

 zimski športni dan   6 ur   6 ur 

3.  tečaj prve pomoči 10 ur 10 ur 

4. spoznavanje družbene ureditve v Sloveniji in Evropski uniji ter vzgoja 
za mir in nenasilje 

17 ur 17 ur 

5. naravoslovni tabor   6 ur   6 ur 

6. zdravstvena vzgoja   2 uri   2 uri 

7. podjetnost  8 ur  8 ur 

Skupaj 70 ur 70 ur 

za izbiro po katalogu* 20 ur 20 ur  
 

4. letnik (30 ur) Gimnazija Tehniška gimnazija 

1. kulturne dejavnosti:   

 maturantska ekskurzija 12 ur 12 ur 

 prireditve (rock koncert, proslava ob kulturnem prazniku, pustovanje)   6 ur   6 ur 

2. športne dejavnosti:   

 jesenski športni dan   6 ur   6 ur 

 maturantski ples ali zimski športni dan    6 ur   6 ur 
   

Skupaj 30 ur 30 ur 
   

za izbiro po katalogu ---- ---- 
 

Dijaki, ki se niso udeležili maturantske ekskurzije, morajo kulturne dejavnosti nadomestiti z dejavnostmi, ki jih izbere šola. 
 

* Dijakom evropskega oddelka ni potrebno izbrati dodatnih vsebin iz kataloga. 

 

PROJEKTNA DNEVA 
 

Razred Tema Predmeti Čas izpeljave 

2. a, 2. b, 2. d 30 let osamosvojitve Slovenije GEO, ZGO, SOC, PSI februar 2021 

3. a, 3. b, 3. d 30 let osamosvojitve Slovenije GEO, ZGO, SOC, PSI februar 2021 
 

Koordinatorica bo Katarina Obreza. 
 

RAZISKOVALNO DELO 
 

Vsaka generacija se mora na novo naučiti, kar prejšnje generacije že obvladajo, po možnosti mora obstoječe znanje še 
nadgraditi. Na šoli skrbimo za razvijanje raziskovalne žilice pri dijakih in jim omogočamo raziskovanje pod vodstvom 
mentorjev. V Mestni občini Celje bo v tem šolskem letu že 43-tič potekala akcija Mladi za Celje, v okviru katere mladi 
raziskovalci predstavijo svoje dosežke. V 42. raziskovalnem letu sta se na državno raven uvrstili dve raziskovalni nalogi 
iz naše šole, kar nam daje dodatno motivacijo nadaljnje delo. K raziskovanju vabimo mentorje in dijake tudi v tem 
šolskem letu. Koordinator raziskovalnega dela bo Bogomil Kropej. 
 

MARATON ZNANOSTI 
 

V prihajajočem šolskem letu bomo poskušali dijakom evropskega oddelka in tudi drugim dijakom naše šole v okviru 
zmožnosti glede na Covid situacijo pripraviti pestra predavanja strokovnjakov z različnih področij znanosti, za katera se 
dijaki zanimajo in so morda njihova bodoča poklicna področja. K sodelovanju bomo povabili znane slovenske 
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strokovnjake s Celjskega in širše okolice ter tudi naše bivše dijake, ki so že pustili pečat na svoji poklicni poti. 
Koordinatorica bo Polonca Zalokar. 
 

POGLABLJANJE ZNANJA MATERINŠČINE 
 

Dijaki, ki čutijo posebno naklonjenost do materinščine, bodo poglabljali svoje znanje ob predpisanih tematskih sklopih 
in se udeležili šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje. Najboljši med njimi bodo tekmovali tudi na področni in 
državni ravni. Mentorici bosta Simona Jereb in Petra Kotnik. 
 

GLEDALIŠKI ABONMA 
 

Dijaki Gimnazije Lava vsa leta obiskujejo Slovensko ljudsko gledališče v Celju; tudi v letošnjem šolskem letu si bodo prvi 
in drugi letniki ogledali v okviru OIV tri uprizoritve. Koordinatorica je Breda Marušič.  
 

GLEDALIŠKA SKUPINA 
 

Člani skupine bodo spoznavali svet besedne umetnosti, namenjene zlasti otrokom, in se preizkusili v vlogi gledaliških 
ustvarjalcev. Spoznavali bodo kamišibaj - pri pripravi pripovedovanja Zgodb iz avstralske divjine bodo razvijali zmožnost 
gledališkega izražanja in se seznanjali z raznolikostjo disciplin, ki so povezane z gledališčem. Predstavo bodo v 
prednovoletnem času uprizorili na šoli, svojo ustvarjalnost pa bodo lahko predstavili tudi širši javnosti. Mentorica bo 
Katarina Petač.  
 

LJUBITELJI GLEDALIŠČA 
 

Dijaki, ki imajo radi gledališko umetnost, bodo imeli možnost obiskati različna gledališča po Sloveniji, največkrat 
Mladinsko gledališče v Ljubljani in SNG Drama Ljubljana. Število ogledov bo odvisno od repertoarja posameznega 
gledališča in zanimanja dijakov. Mentorica bo Breda Marušič. 
 

LITERARNI KLUB 
 

Literarni klub je namenjen dijakom, ki se želijo literarno izražati. Pod mentorskim vodstvom bodo pisali pesmi in krajša 
pripovedna ter dramska besedila. Objavljali jih bodo na spletu, ob koncu šolskega leta pa se bodo z izborom svoje 
ustvarjalnosti predstavili na javni prireditvi. Mentorica literarnega kluba bo Breda Marušič. 
 

LITERARNI NATEČAJI 
 

Dijaki, ki želijo literarno ustvarjati, bodo seznanjeni z razpisi različnih literarnih natečajev. Mentorice slovenistke bodo 
dijake usmerjale pri pisanju in poskrbele za pravočasno oddajo slogovno ter pravopisno ustreznih literarnih izdelkov. 
Mentorice so učiteljice slovenščine. 
 

NOVINARSKI KROŽEK 
 

Dijaki spremljajo dogajanje na šoli in udejstvovanje dijakov izven šole. Svoja besedila objavljajo na spletni strani šole in 
v drugih medijih. Na ta način poskrbijo, da tudi širša javnost spozna življenje na naši šoli. Mentorica bo Petra Kotnik. 
 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IN NA NEMŠKO JEZIKOVNO DIPLOMO – DSD2 
 

Dijakom 2. in 3. letnika gimnazije in tehniške gimnazije ponudimo eno dodatno uro nemščine na teden. Pri dodatni uri 
bomo poglabljali znanje nemščine in se pripravljali na šolsko in državno tekmovanje iz nemščine ter na nemško 
jezikovno diplomo, ki jo bodo dijaki lahko opravljali v 4. letniku. Mentorici sta Mojca Poharc in Polonca Zalokar. 
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BRALNA TEKMOVANJA PRI TUJIH JEZIKIH 
 

Aktiv učiteljic tujih jezikov bo v sodelovanju s šolsko knjižnico in založbo DZS tudi v tem šolskem letu omogočil, da si 
dijaki z branjem književnih del v tujih jezikih bogatijo besedni zaklad in širijo obzorja. 
 

Tako bomo izvedli naslednja bralna tekmovanja za dijake od 1. do 4. letnika: 

 18. novembra 2020 interno bralno tekmovanje iz nemščine na osnovni in višji ravni; M. Poharc, P. Zalokar, D. Kapus; 

 11. novembra 2020 interno bralno tekmovanje iz angleščine za 1., 2. in 3. letnik: M. Poharc, A. Ramšak, P. Zalokar, 
A. Vipotnik Ravnak; 

 teden marca 2021 EPI lectura - bralno tekmovanje iz španščine za vse letnike; S. Đulabić; 

 teden marca 2021 EPI lecture – bralno tekmovanje iz francoščine za vse letnike; P. Kotnik. 
 

Zahtevana književna dela bodo objavljena naknadno na spletni strani šole ali pa jih bodo posredovale profesorice. 
 

Koordinatorica bo Mojca Poharc. 
 

TUTORSTVO 
 

V tem šolskem letu bomo nadaljevali z izvajanjem tutorstva. S tem projektom želimo pomagati dijakom nižjih letnikov 
pri učnih ali drugih težavah s katerimi se srečujejo v času šolanja. Tutorji so dijaki višjih letnikov, ki pomagajo dijakom 
nižjih letnikov pri načrtovanju časa za učenje, spoznavanju učnih strategij in odpravljanju strahu oz. negativnega odnosa 
do predmetov, kjer imajo težave. Več kot petdeset tutorjev Gimnazije Lava  nudi pomoč iz vseh predmetnih področij. 
Koordinatorica tutorstva bo Dragica Babič. 
 

FRANKOFONSKI DAN 
 

Dijaki, ki se učijo francoščino, bodo v šolskem letu 2020/2021 sodelovali v projektu, katerega namen je spoznati 
frankofonske države. Projekt se bo zaključil s prireditvijo Frankofonski dan, ki bo marca 2021 v Celju. Mentorica bo 
Petra Kotnik. 
 

POGLABLJANJE ZNANJA GEOGRAFIJE 
 

Poglabljanje znanja geografije je namenjeno dijakom, ki želijo izvedeti in znati več. Obravnavali bomo vsebine, ki so 
razpisane za geografsko tekmovanje, izvedli šolsko tekmovanje, najboljši dijaki pa se bodo udeležili regijskega in 
državnega tekmovanja. Dijaki se bodo seznanili z vsebinami, ki jih zanimajo, in z delom na terenu. Za popestritev si 
bomo ogledali nekaj dokumentarnih filmov in se o njih pogovarjali. Spremljali bomo aktualne dogodke, se pripravljali 
na ekskurzije in pripravili razstave o našem potepanju doma in v tujini. Mentorica bo Katarina Obreza. 
 

POGLABLJANJE ZNANJA ZGODOVINE 
 

V šolskem letu 2020/21 bomo poglabljali znanje iz 2. svetovne vojne in se tako pripravljali na šolsko in državno 
tekmovanje Mladih zgodovinarjev, ki bo potekalo 20. marca 2021. Mentorici dijakov bosta učiteljici zgodovine Dragica 
Babič in Jadranka Seles. 
 

POGLABLJANJE ZNANJA FILOZOFIJE 
 

V šolskem letu 2020/2021 bomo za zainteresirane dijake organizirali dodatne ure vaj iz filozofije. Dijaki bodo sami 
izbirali probleme, zahtevnejše teme pa bomo obravnavali tudi v filozofskih delavnicah. Metoda dela bo »filocafe«. 
Težišče dela bomo postavili v prvo polletje. Mentor bo Bogomil Kropej. 
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DEBATNI KLUB 
 

Če bomo zaznali dovolj interesa s strani dijakov, bomo v šolskem letu 2020/2021 organizirali debatni klub. Učili se bomo 
osnovnih debatnih formatov in se pogovarjali o družbeno aktualnih temah. Če bomo presodili, da smo konkurenčni, se 
bomo ob ustreznih pogojih udeležili tudi kakšnega turnirja v okviru ZIP. Mentor bo Bogomil Kropej. 
 

EKSKURZIJE 
 

V okviru obveznih izbirnih vsebin bomo organizirali ekskurzije po Sloveniji in Evropi. Tako bomo spoznavali kulturne in 
družbene značilnosti domače pokrajine ter sosednjih držav. Izvedbo ekskurzij bomo prilagodili epidemiološkim 
razmeram v državi, zato se lahko izvedejo v drugem terminu ali na drugi destinaciji. 
 

POGLABLJANJE MATEMATIČNEGA ZNANJA 
 

Dijaki bodo v skupinah in individualno nadgradili svoje znanje z novimi vsebinami in reševali težje matematične 
probleme z željo po osebnem napredku vsakega posameznika in kvalitetno pripravo na tekmovanje. Mentorice bodo 
Mateja Frangež-Herman, Tatjana Štorman in Lucijana Kračun Berc. 
 

LOGIKA IN RAZVEDRILNA MATEMATIKA 
 

Dijaki bodo lahko razširili in poglobili že usvojeno znanje na področju logičnega sklepanja, računskih spretnosti in 
prostorske predstavljivosti ter se hkrati tudi pripravili na šolski in državni tekmovanji iz znanja logike in razvedrilne 
matematike. Srečanja bodo enkrat na teden. Mentorica bo Mihaela Koštomaj. 
 

POGLABLJANJE ZNANJA FIZIKE IN ASTRONOMIJE  
 

Glavna dejavnost članov krožka bo priprava na tekmovanja v znanju fizike, zato bomo največ časa posvetili reševanju 
nalog s preteklih tekmovanj. Znanje bomo poskušali širiti tudi prek meja ciljev, ki so zastavljeni v učnem načrtu, 
predvsem na področju moderne fizike. Med aktivnosti članov krožka bomo uvrstili tudi obiske zanimivih predavanj, 
oglede strokovnih razstav in ekskurzije. Mentorja krožka bosta Vitomir Babič in Albin Pučnik. 
 

POGLABLJANJE ZNANJA KEMIJE 
 

Dijaki bodo reševali zahtevnejše kemijske naloge in tako pridobivali izkušnje ter dodatno znanje iz tega področja. 
Udeležili se bodo šolskega in državnega tekmovanja v znanju kemije za Preglove plakete. Dijaki bodo pripravljali in 
izvajali kemijske poskuse ter jih predstavljali pri pouku in na naravoslovnih delavnicah. Mentorji bodo Andrejka Debelak 
Arzenšek, Mojca Drofenik Čerček in Peter Juvančič. 
 

POGLABLJANJE ZNANJA BIOLOGIJE IN O SLADKORNI BOLEZNI 
 

Poglabljanje znanj iz biologije in sladkorne bolezni je namenjeno dijakom, ki želijo poglobiti in razširiti svoja znanja 
biologije in medicine ter se želijo na teh področjih izkazati na tekmovanjih.  
 

V septembru in oktobru se bodo dijaki vseh letnikov intenzivno pripravljali na šolsko tekmovanje iz poznavanja 
sladkorne bolezni, ki bo potekalo 16. oktobra. Trije najboljši dijaki se bodo 21. novembra udeležili državnega 
tekmovanja. Priprave bodo potekale s prebiranjem strokovne literature in reševanjem tekmovalni nalog iz preteklih let. 
Na tekmovanje iz biologije se bodo dijaki pripravljali od septembra do državnega tekmovanja. Prvi in drugi letniki bodo 
poglabljali znanje na razpisano temo – GLIVE, tretji in četrti letniki pa s poglabljanjem znanj učnega načrta za biologijo 
ter reševanjem tekmovalnih nalog.  Šolsko tekmovanje bo izvedeno 21. januarja, državno pa 20. marca.  
 

V tem šolskem letu bo organizatorica šolskega tekmovanja iz sladkorne bolezni Marija Kresnik, šolskega tekmovanja iz 
biologije pa Helena Nardin. 
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POGLABLJANJE ZNANJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE 
 

Poglabljanje znanja iz računalništva in informatike je namenjeno dijakom, ki bi se radi dokazali tudi na tekmovanjih. 
Organizirali bomo šolsko tekmovanje v računalniškem razmišljanju Bober ter tekmovanje ACM iz računalništva in 
informatike. Najboljši dijaki se bodo udeležili državnega tekmovanja. Mentorja sta Karmen Kotnik in Tomislav Viher. 
 

ROBOTIKA 
 

Pri urah krožka bo poudarek na pripravah na državni tekmovanji RoboCup Junior in Lego Masters, na katerih so naši 
dijaki v preteklih šolskih letih dosegli odlične rezultate. Nadaljevali bomo z izvajanjem projekta s šolo v Španiji (maketa 
pametnega mesta), kjer smo bili na delovnem obisku maja 2019. Mentorja sta Karmen Kotnik in Tomislav Viher. 
 

GLASBENE DEJAVNOSTI 
 

Vse glasbene dejavnosti bodo potekale v skladu s šolskimi pravili ter navodili in priporočili NIJZ povezanimi s pandemijo 
koronavirusa. 

 
ZA GLASBENE SLADOKUSCE – GREMO NA KONCERT 
 

Dijaki – ljubitelji glasbe - bodo na večernih koncertih v Celju, Žalcu, Mariboru, Ljubljani … spoznavali lepote klasične 
glasbe. Na njih ne manjka niti zabavno obarvanega programa, filmske glasbe, glasbe iz muzikalov, priredb znanih 
melodij ali najlepših skladb iz glasbene zakladnice klasične glasbe. Koncerti so skrbno izbrani (upoštevali bomo interes 
ljubiteljev koncertov), primerni za srednješolsko populacijo in cenovno ugodni. Po koncertih se bomo o njih pogovarjali, 
izmenjali mnenja in jih kritično ocenili. Dijaki se prostovoljno odločajo in prijavijo za obiske posameznih koncertov. Za 
vsak koncert imajo priznanih 6 ur OIV (prosta izbira). Ob koncu leta prejmejo potrdilo o opravljenih urah OIV. Vabila na 
koncerte bodo na šolski internetni strani.  
 

JAVNE PRODUKCIJE GLASBENIH ŠOL Celje, Žalec, Šentjur, Laško, Velenje 
KONCERTI Z MLADIMI, KONCERTI GMS, Slovenske Filharmonije, Hiše kulture Celje… 
OBISKI KOMORNIH ZASEDB NA NAŠI ŠOLI 

 
ZA GLASBENE SLADOKUSCE – UŽIVAJMO V OPERI, NA BALETU ALI MUZIKALU 
 

Dijaki, ki jih zanima glasbeno gledališče, si bodo organizirano ogledali izbrane predstave glasbenega gledališča: 
muzikalov, baletnih predstav, operet ali oper. Ob tem bomo spoznavali kulturni utrip mest, kamor se bomo odpeljali in 
si ogledali njihove glavne znamenitosti: Ljubljane, Maribora, Velenja, Žalca ali celo čez mejo. Na predstave se bomo 
predhodno pripravili, po ogledu bomo izmenjali mnenja in jih kritično podoživeli. Dijaki se prostovoljno odločajo za 
obiske posameznih ponujenih predstav. Vabila bodo na šolski internetni strani. Za vsako predstavo dobijo dijaki 
priznanih 6 ur OIV (prosta izbira). Predstave bodo organizirane po dogovoru, glede na interes dijakov in aktualno 
ponudbo. 

 
MOJSTRI GLASBENEGA USTVARJANA NA ŠCC 
 

Dijaki, ki so ali še obiskujejo glasbeno šolo, znajo igrati na katerikoli instrument ali dobro peti in si želijo javnega 
nastopanja, lahko sodelujejo z ostalimi dijaki ŠC Celje. Skupaj pripravljamo program različnih glasbenih zvrsti (od 
zabavne do klasične glasbe) v najrazličnejših zasedbah, s katerim se predstavljamo na javnih prireditvah za vse šole ŠC 
Celje in izven. Pripravili bomo različne prireditve za manjše število obiskovalcev, kot npr.  Večer ob svetovnem dnevu 
jezikov, Večer slovenske popevke, Jazz večer… Sodelovali bomo na prireditvah za dijake in starše vseh šol ŠCC, na raznih 
podelitvah priznanj, kulturnih dnevih, evropski vasi, frankofonskem dnevu… Dijaki morajo imeti instrumente doma, saj 
jih v šoli nimamo dovolj.  

 



VODNÌK 2020/2021                                                                                                                                                                                         ŠOLSKI CENTER CELJE 
                                                                                                                                                                                                                                        Gimnazija Lava 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 36 

ŠOLSKI BEND GL« ERUPTION« 
 

Tudi letos bi želeli nadaljevati z delom šolskega benda - ERUPTION, ki s svojo izjemno dejavnostjo skrbi za prijetno 
počutje na naši šoli. Pripravili bomo samostojni KONCERT, radi bi nastopili na maturantskem plesu GL in s svojo 
prisotnostjo popestrili številne kulturne prireditve na ŠC Celje in izven ter na ta način opozorili na glasbeno oz. kulturno 
dejavnost GL. Zaigrali bomo tudi na podelitvi Vulkanov GL.  
 

Mentorica vseh glasbenih dejavnosti bo Metka Jagodič Pogačar. 
 

PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA CELJE 
 

Stalne dejavnosti zbora bodo: izpopolnjevanje vokalne tehnike posameznikov in skupine, korepetiranje programa, 
oblikovanje zvoka zbora, priprava programa (za tekmovanja, samostojne koncerte, revije, priložnostne nastope) in 
nastopi. 
 

Druge dejavnosti: avdicije za pridobitev novih pevcev, tridnevne intenzivne pevske vaje zunaj zavoda, enodnevne 
intenzivne vaje pred tekmovanji in koncerti, božično-novoletni koncert in letni koncert v Celjskem ali Narodnem domu. 
Zborovodkinja bo Andreja Ocvirk, strokovno bo pomagal Boštjan Korošec, organizatorica zbora bo Tjaša Verdev. 
 

ZDRAVA ŠOLA 
 

V šolskem letu 2020/2021 načrtujemo predvsem aktivnosti na prostem, pa tudi nekaj predavanj. 
 

1. letnik : Obisk Muzeja na prostem v Rogatcu (september ali pomlad 2021) 
2. letnik: Predavanje karateista Mihe Romiha o pomenu zdravega življenja in karateja(april) 
3.letnik: Predavanje še vedno vozim - vendar ne hodim (september), Obisk Botanični vrt Hoče ali kakšno podobno 
aktivnost v bližnji okolici (april)  
4. letnik: Predavanje karateista Mihe Romiha o pomenu zdravega življenja in karateja (april) 
 

Organizatorice aktivnosti bodo Mojca Bučar Trotovšek, Mateja Frangež-Herman in Marija Kresnik. Koordinatorica 
zdrave šole bo Marija Kresnik. 
 

MINUTE ZA ZDRAVJE NA GIMNAZIJI LAVA 
 

V okviru Zdrave šole bomo tudi v šolskem letu 2020/2021 sodelovali v projektu, imenovanem 365 dni telovadimo vsi, 
seveda se bomo prilagodili nastali situaciji korana virusa. Vse je lahko težko in nič ni težko! Za vse najdemo izgovor, za 
zdravje ga ne bi smeli. Zdravje je ena najpomembnejših vrednot v življenju, na katero pogosto pozabimo, zavedamo se 
je šele takrat, ko je mnogokrat prepozno. Zdravju moramo posvečati pozornost v vseh življenjskih obdobjih in ga 
negovati. V ta namen bomo vsak teden, en dan v tednu, vsaj 5 minut namenili zdravju. Skupaj bomo izvajali razne 
gibalne vaje, plesali, igrali različne igre, lahko tudi ob glasbi. Mesečno bomo izvajali daljšo polurno rekreacijo in 
sprehode v naravi. 
 

Sodelovali bomo s kmetijo FLIS iz Šempetra, ki bo za naše dijake dvakrat v letu pripravila domače jogurte v okviru 
domačega slovenskega zajtrka, na katerega smo vedno manj pozorni. Dijakom bodo tako na voljo domači jogurti 
različnih okusov, ki jih bodo lahko okusili vsi dijaki naše šole. V tem šolskem letu bomo ohranili tudi sodelovanje s 
trgovskim podjetjem Jager d.o.o., ki bo naši šoli podarilo sadje in druge izdelke lokalno pridelanih ponudnikov. 
Koordinatorica projekta bo Mateja Frangež-Herman. 
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PROSTOVOLJSTVO 
 

V šolskem letu 2020/2021 bomo nadaljevali s prostovoljnim delom na OŠ Glazija, ki smo ga enkrat tedensko začeli 
izvajati že lansko šolsko leto. Dijaki bodo sodelovali z učenci OŠ Glazija v podaljšanem bivanju, pomagali jim bodo pri 
raznih opravilih in učenju ter opravljanju domačih nalog. Prav tako bomo v tem šolskem letu vzpostavili stik z Domom 
ostarelih v Šmarju pri Jelšah, kjer bodo dijaki pomagali in se družili z ostarelimi v popoldanskem času. Ostarelim bodo 
krajšali čas z branjem zgodb, pogovorom in jim pomagali pri vsakodnevnih opravilih. Dijaki bodo sodelovali tudi z 
glasbenimi točkami in petjem. Koordinatorica projekta bo Mateja Frangež-Herman. 
 

ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
 

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 
Šola organizira različna športna tekmovanja. Ta so sestavni del in nadgradnja šolske športne vzgoje in interesnih 
dejavnosti. 
 

Mentorji športnih panog:  

 Damir Šketa: atletika (M), odbojka (M), nogomet (M), košarka (M) 

 Sava Malenšek: atletika (Ž) 

 Maja Bukovec: rokomet (M), odbojka (Ž) 

 Jernej Jančič, Sara Padarič, Barbka Dvoršek, Igor Gobec: individualne panoge (ŠCC). 
 

ŠPORTNI DNEVI 
 

V programu OIV redni pouk športne vzgoje dopolnjujejo trije športni dnevi, ki so razporejeni v različne letne čase. 
Namenjeni so predvsem razbremenitvi in vzpostavljanju pristnejših medsebojnih odnosov. Dijaki se udeležijo različnih 
aerobnih dejavnosti v naravi, spoznavajo nove športe ali se udeležijo športnih aktivnosti, ki jih ni mogoče uresničiti med 
rednim poukom. 
 

UNESCO TEK, TEK CELJSKIH GIMNAZIJ 
 

UNESCO tek na Ptuju združuje več tisoč ambasadorjev, otrok, učencev, dijakov in učiteljev iz cele Slovenije in tujine. V 
okviru Dneva zdravja, se bomo udeležili tradicionalnega teka treh celjskih gimnazij, na katerem sodelujejo dijaki in 
učitelji. 
 

SKI OPENING 
 
V mesecu decembru tradicionalno izvajamo smučarski dan na smučišču v tujini. 
 

Športne dejavnosti bo koordiniral Damir Šketa. 
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PROJEKTNI DNEVI V EVROPSKIH ODDELKIH V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 
 

 
 
 

Oddelek in razrednik Naslov projekta Okvirni termin izvedbe Koordinator  

vsi evropski oddelki 

Predavanje evropskega poslanca jeseni 2020 Katarina Obreza 

Obisk veleposlaništva jeseni 2020 Polonca Zalokar 

Evropska vas celo šolsko leto Andreja Vipotnik Ravnak 

Maraton znanosti jeseni- spomladi 2020 Polonca Zalokar 

Šola ambasadorka evropskega parlamenta celo šolsko leto Katarina Obreza 

Medpredmetno povezovanje skozi celo šolsko leto vsi učitelji v oddelkih 
    

    

1. b 
Polonca Zalokar 

Narodna izmenjava v Celju 22. 10. 2020 Polonca Zalokar 

Narodna izmenjava z Gimnazijo Ptuj 23. 10. 2020 Polonca Zalokar 

Hamlet (projektni dan) marec/april 2021 Simona Jereb 
    

2. b 
Mateja Frangež-Herman 

Evropski dan jezikov (projektni dan) 25. 9. 2020 aktiv TJ 

Projektna dneva (namesto mednarodne izmenjave) 5. in 6. 10. 2020 Polonca Zalokar 

Projektna dneva (namesto mednarodne izmenjave) 21. in 22. 10. 2020 Polonca Zalokar 

Slovenija v svetu: ŠPA, FRA, NEM celo šolsko leto, 35 ur TJ2 Sandra Đulabić, Petra Kotnik, 
Polonca Zalokar 

    

3. b 
Dragica Babič 

Dan slovenskega športa (projektni dan) 23. 9. 2020 aktiv ŠVZ 

Projektni dan s filmsko predlogo 12. 1. 2021 Polonca Zalokar 

Dodatna ura angleščine celo šolsko leto, 35 ur TJ1 Andreja Vipotnik Ravnak 
    

4. b 
Katarina Petač 

Projektni dan (FIL-SLO-TJA) 26. 1. 2020 Bogomil Kropej 
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PROJEKTI 
 

PROJEKT EURO B+G – SMART CITIES – EUROPEAN ROBOTICS FOR BOYS AND 
GIRLS 

 

S šolo IES Mar de Alboran iz španskega mesta Estepona sodelujemo v Erasmus+ projektu (izdelava makete pametnega 
mesta), s katerim želimo povečati zanimanje deklet za tehnične poklice, predvsem na področju računalništva oz. 
robotike. V mesecu maju 2019 smo izvedli prvi del izmenjave. Naši dijaki so gostovali na šoli v Španiji, zaradi epidemije 
korona virusa pa nam marca 2020 obiska niso mogli vrniti in bo izveden, ko bodo epidemiološke razmere v obeh državah 
to omogočale. Koordinatorja sta Andreja Leskovar in Tomislav Viher. 
 

PROJEKT PODVIG 
 

Gimnazija Lava bo v okviru projekta Zavoda za šolstvo RS Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega 
prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazija (PODVIG) pri dijakih vseh letnikov krepila kompetence 
podjetnosti, ki jih gimnazijski kurikulum sicer ne poudarja, dijaki pa jih bodo potrebovali tako v svojem poklicnem kot 
zasebnem življenju. V 1. letniku jih bodo razvijali v okviru pouka športne vzgoje, v 2. pri interdisciplinarnem tematskem 
sklopu Naravoslovje ter z načrtovanjem in organiziranjem medpredmetno zasnovanih strokovnih ekskurzij, v 3. letniku 
z načrtovanjem in izvajanjem obiskov osnovnih šol, v 4. pa s kariernim svetovanjem. V primeru dela na daljavo, bo tudi 
sodelovanje s šolami izvedeno na ta način. Dijaki 2. letnika tehniške gimnazije bodo v sodelovanju z Inkubatorjem 
savinjske regije zasnovali in razvili lastno podjetniško idejo. Kompetence podjetnosti bomo v različnih oddelkih krepili 
tudi pri pouku tujih jezikov. Koordinatorica bo Anja Ramšak. 

 

PROJEKT OBJEM 
 

Projekt OBJEM – bralna pismenost in razvoj slovenščine je sedemletni projekt (2016–2022), v katerega je formalno 
vključenih 7 učiteljic in knjižničar, v praksi pa ciljem projekta sledijo vsi člani kolektiva Gimnazije Lava. Projekt sestavljajo 
štirje sklopi, in sicer bralna pismenost in razvoj slovenščine, slovenščina kot drugi jezik, diagnostični pripomočki in šolska 
knjižnica. Cilji projekta OBJEM so razvijanje (razvojne šole) in preizkušanje (implementacijske šole, med katere spada 
naša šola) pedagoških pristopov in strategij, ki pripomorejo k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju 
bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov. Koordinatorica projekta je Breda Marušič. 
 

ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA 
 

Gimnazija Lava se je vključila v program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, ki ga usmerja in vodi Informacijska 
pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Dijaki in učitelji pridobivajo in širijo znanje o EU ter spoznavajo vlogo in delo 
Evropskega parlamenta. Najboljši izbrani dijaki postanejo dijaki ambasadorji in sodelujejo v številnih izven šolskih 
dejavnostih, ki jih pripravimo v šoli, ali se jih z veseljem udeležijo drugje.  
 

V letošnjem šolskem letu bomo posodobili info točko EU, gostili enega izmed evropskih poslancev, obiskali Hišo 
Evropske Unije v Ljubljani, udeležili  strokovne ekskurzije v evropski parlament v Bruslju, sodelovali na tekmovanju o 
poznavanju EU, organizirali različne  dejavnosti ob dnevu Evrope in se udeleževali različnih on line predavanj.  
 

Koordinatorica bo Katarina Obreza. 
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EVROPSKA VAS 2021: DÜRER IN BLAGOVNE ZNAMKE 
 

Projekt Evropska vas v šolskem letu 2019/2020 ni bil izveden do konca, zato bomo s projektom nadaljevali. Osrednja 
prireditev zaključka projekta bo 7. 5. 2021 v centru mesta. Mentorice dejavnosti bomo Jadranka Seles, Darja Povše in 
Andreja Vipotnik Ravnak, ki bom dogodke koordinirala in pospremila na zaključno prireditev. Koordinatorica bo Andreja 
Vipotnik Ravnak. 
 

UNESCO ASP 
 

Gimnazija Lava je med šolami celjske regije, ki so vključene v UNESCO ASP mrežo šol Slovenije. Unesco šole smo še 
posebej  zavezane ciljem in načelom vseživljenjskega izobraževanja, temelječega na "štirih stebrih", ki so temelj vrednot 
in pedagoškega delovanja vseh ASPnet šol. Prispevajo h kakovostnejšemu razvijanju znanja, dela, osebnosti in sreče 
slehernega posameznika kot tudi manjših in večjih skupin ljudi. Načela organizacije UNESCO bomo uresničevali z 
obeleževanjem svetovnih dnevov in sodelovanjem v projektih, ki jih organizirajo šole, vključene v mrežo. Unesco 
aktivnosti na šoli bo koordinirala Andrejka Debelak Arzenšek. 
 

BODI DOBER, BODI KUL! 
 

Družbeno odgovoren projekt Bodi dober, bodi kul! nagovarja ljudi, naj bodo dobri vzorniki mladim. V okviru tega 
vseslovenskega projekta, ki želi prispevati k boljši družbi, usmerjeni k dialogu, sodelovanju, odgovornosti, strpnosti in 
spoštovanju, bomo organizirali skupinske aktivnosti dijakov, učiteljev in širše javnosti. Koordinator je Peter Juvančič. 
 

MEPI – MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE 
 

MEPI je mednarodni program, ki mladim daje možnost, da pridobijo znanja, veščine in osebnostno-socialne kvalitete, 
ki so visoko vrednotene v 21. stoletju. Mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega 
časa. Udeleženci se skozi program srečajo z izzivi na štirih različnih področjih – prostovoljno delo, veščine, rekreativni 
šport in pustolovske odprave. Vsak udeleženec programa MEPI napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s 
sabo in s svojimi cilji. Raziskave so pokazale, da program pozitivno vpliva na šolski uspeh mladih, izoblikuje željo po 
vseživljenjskem učenju, poveča možnosti zaposlitve, spodbuja vključevanje v družbo in strpnost.  
 
Število ur: po realizaciji 
Način izvedbe: čez celo leto 
Prijava: pri mentorjih 

 
1. Funkcije in naloge mentorjev 
V šolskem letu 2020/2021 na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije nadaljujemo z delom v programu MEPI. 
Mentorji MEPI smo mag. Marijana Marinšek, Peter Peršič in Suzana Slana. V program MEPI vabimo tudi dijake drugih 
šol Šolskega centra Celje. V program so že vključene dijakinje Gimnazije Lava. Koordinatorica MEPI je mag. Marijana 
Marinšek. Vodja odprav je Peter Peršič. Mentorstvo se porazdeli glede na število na novo vključenih dijakov. 
 
2. Udeleženci 
Imamo 2 udeleženki na bronasti stopnji in dve udeleženki na srebrni stopnji. V šolskem letu 2020/2021 bodo aktivne 
udeleženke nadaljevale na naslednji stopnji. V tem šolskem letu nadaljujemo s pripravami in z izvedbo aktivnosti ter 
odprav na bronasti, srebrni in zlati stopnji. Z udeleženci, ki so na novo vključeni, izvajamo aktivnosti na bronasti stopnji, 
izjemoma, s privolitvijo nacionalnega urada, pa tudi na srebrni. 
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3. Sestanki 
Mentorska srečanja z udeleženci in priprave na odpravo potekajo enkrat na teden ali po potrebi. Obdelajo se vse trde 
in mehke veščine. Izvedejo se tudi skupinske vikend priprave na odprave. Sestanki mentorjev, na katerih se 
pogovarjamo o napredku skupin, problemih, idejah za naprej, načrtih, itd., so enkrat na mesec ali po potrebi. 
 
4. Poskusna in kvalifikacijska odprava 
Poskusno odpravo na bronasti stopnji bomo izvedli v mesecu maju, kvalifikacijsko odpravo pa v mesecu juniju. Poskusno 
odpravo na srebrni stopnji bomo izvedli v mesecu juniju in kvalifikacijsko v avgustu. Pri pripravah na odprave in izvedbi 
le-teh sodelujemo z Gimnazijo Celje – Center in III. OŠ Celje. Izvedli bomo tudi vikend priprave na CŠOD Gorenje in na 
Gimnaziji Celje – Center. Po odpravi udeleženci pripravijo poročanje in izdelek. 
 
5. Prireditve in podelitev priznanj 
Udeleženci MEPI po odpravi pripravijo razstavo foto utrinkov na šolskem hodniku in spletni strani. Podelitev priznanj 
udeležencem celjske regije bo januarja 2021 v Narodnem domu. 
 
Aktivnosti: 
 

Mesec Namen 

September 
 Promocijske aktivnosti in vključevanje novih udeležencev 

 Uvodni sestanek z novim udeleženci 

Oktober, 
november 
 

 Spoznavanje skupin 

 Predstavitev področij in postavljanje osebnih ciljev na bronasti stopnji (mentorji) 

 Postavljanje osebnih ciljev po področjih na srebrni stopnji 

 Postavljanje osebnih ciljev po področjih na zlati stopnji 

 Predstavitev koncepta, vrste odprav in načina potovanja, razlaga procesa celotne odprave (po fazah)  

 Razlaga ciljev ter namena odprav  

 Predavanje o pomenu dobre psiho. fiz. priprave udeležencev (predstavimo časovne okvire trajanja odprav)  

 Igre za razvoj mehkih veščin (spoznavanje, izgradnja tima)  

 Skupen trening (pohod na Grmado  – kurišče, kuhanje gobove juhe, peka kostanja) 

 Urjenje – praktična uporaba zemljevida, topografija (topografski znaki), kompas (Peter P.) 

 Orientacija (določanje strani neba, določanje azimuta, hoja po azimutu...) 

 Razvijanje mehkih veščin 

 Sestanek s starši 

 Vikend priprave na CŠOD Gorenje in izvedba »mini odprave« v sodelovanju z GCC in III. OŠ 

December 

 Predavanje o potrebni opremi, ponovitev orientacije na prostem, okoli šole 

 Kondicijski trening, orientiranje na terenu 

 Pripravljanje podelitve priznanj 

Januar 

 Podelitev priznanj 

 Vikend priprave: Orientacija in prva pomoč v sodelovanju z GCC, III. OŠ in CŠOD 

 Razvijanje mehkih veščin znotraj skupin  

 Kondicijski trening in terenske priprave 

Februar 
 Načrtovanje poskusne odprave in ideje za glavno odpravo 

 Razvijanje mehkih veščin znotraj skupin  

 Kondicijski trening in terenske priprave 

Marec 
 Načrtovanje in priprava poskusne odprave (orientacijsko, pot, oprema, hrana, izvedba končnega poročila)   

 Razvijanje mehkih veščin znotraj skupin  

April 

 Vikend priprave: Načrtovanje in priprava poskusne odprave (orientacijsko, pot, oprema, hrana, izvedba 
končnega poročila)   

 Razvijanje mehkih veščin znotraj skupin  

 Sestanek s starši 
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Maj 

 Načrtovanje in priprava poskusne bronaste odprave 

 Izpolnitev obrazcev, ki jih zahteva izvajalska institucija, lokalni in nacionalni MEPI urad    

 Prijava poskusne bronaste odprave (tri dni prej) 

 Pregled opreme – spremljevalec 

 Poskusna bronasta odprava  

 Evalvacija in dodatne priprave na področjih, kjer se je izkazalo, da bi bilo to potrebno za zaključek kvalifikacijske 
odprave 

 Poročanje po poskusni odpravi 

 Urejanje dokumentacije za kvalifikacijsko odpravo (bron) 

 Načrtovanje in priprava glavne odprave (lokacijsko, orientacijsko, pot ) 

 Prijava kvalifikacijske odprave 

Junij 

 Načrtovanje in priprava kvalifikacijske bronaste odprave (orientacijsko, pot, oprema, hrana, izvedba končnega 
poročila) 

 Urejanje in pregled opreme 

 Prvi kontakt in pregled pred odpravo – ocenjevalec 

 Glavna bronasta odprava 

 Poročanje po odpravi 

 Razstava (foto utrinki) 

 Ocena (ocenjevalca in spremljevalca ter zapis ocen v indeks dosežkov) 

 Oddaja poročil o bronasti odpravi na MEPI nacionalni urad 

 Prijava poskusne srebrne odprave 

 Poskusna srebrna odprava 

Julij  Načrtovanje in priprava kvalifikacijske srebrne odprave 

Avgust 
 Načrtovanje in priprava kvalifikacijske srebrne odprave 

 Kvalifikacijska srebrna odprava 

 Poročanje po odpravi 

 
Mentorji projekta bodo mag. Marijana Marinšek, Peter Peršič in Suzana Slana, koordinatorica na Gimnazije Lava pa 
Sandra Đulabić. 
 

PROJEKT RaST  
 

V lanskem šolskem letu smo se pridružili projektu RaST (Razvojno središče talentov). Ker zaradi izrednih 
razmer aktivnosti nismo mogli zaključiti v preteklem šolskem letu, bomo z njimi nadaljevali tudi letos. V okviru 
tega projekta na Gimnaziji Lava potekajo tri aktivnosti:  
– Stories from the Billabong; 
– Soba pobega; 
– Priprave na tekmovanja iz robotike in izvedba regijskega tekmovanja. 

 
Koordinatorice bodo Polonca Zalokar, Lucijana Kračun Berc in Karmen Kotnik. 

  



VODNÌK 2020/2021                                                                                                                                                                                         ŠOLSKI CENTER CELJE 
                                                                                                                                                                                                                                        Gimnazija Lava 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 43 

KNJIŽNICA ZAVODA 
 

Knjižnica ŠCC na Oddelku Lava je praviloma odprta za izposojo: 
od 10. septembra do 31. maja: 

 ponedeljek–četrtek: 6.30–16.00 

 petek: 6.30–15.00 
 

Od 1. junija do 10. septembra: 

 ponedeljek–petek: 6.30–14.30 
 

Na Oddelku Glazija  
ponedeljek–petek: 7.00–15.00 
 

Od 16. julija do 18. avgusta in v času ostalih šolskih počitnic je knjižnica za uporabnike zaprta. 
 
Elementi dela šolskega knjižničarja so vodilo za načrtovanje, organizacijo in realizacijo temeljnih nalog v šolski knjižnici 
v skladu z LDN. 
 
Obseg delovnih nalog: 
 
I INTERNO BIBLIOTEKARSKO STROKOVNO DELO  
II BIBLIOPEDAGOŠKO DELO  
 
a) Individualno bibliopedagoško delo 
Šolski knjižničar ob individualnem pedagoškem delu ob izposoji uporabnika (dijaka, študenta, profesorja …) motivira, 
mu svetuje, ga usmerja, vzgaja, preverja pri KIZ in OIV pridobljene veščine pri iskanju literature ob neposredni praksi, 
ko išče želeno literaturo. Uporabnikom pomaga pri iskanju informacij in gradiva za seminarske naloge, raziskovalno 
delo, za pouk, za študij, za branje doma, za bralne značke pri tujih jezikih, za prosti čas … 
 
b) Bibliopedagoško delo: 

 Oblikovanje letne priprave na pouk in predavanja v knjižnici 

 Individualno bibliopedagoško delo ob izposoji s posamezniki (dijaki, študentje, udeleženci izobraževanja odraslih 
zaposleni v matični ustanovi, zunanji obiskovalci …) in skupinami, oddelki … 

 Pedagoške ure (KIZ in OIV, interesne dejavnosti) 

 Delo z bralci 

 Sodelovanje pri projektih 

 Predavanja za študente, udeležence izobraževanja odraslih, zunanje obiskovalce, zaposlene v matični ustanovi 

 Predstavitve za goste iz tujine 

 Prireditve 

 Organizacija in priprava knjižnih razstav 

 Predstavitve knjižnice za dneve odprtih vrat in informativne dneve 
 
III. STROKOVNO SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI IN VODSTVOM ŠOL 
 

 Sodelovanje ob načrtovanju KIZ, OIV, prireditev 

 Sodelovanje na konferencah 

 Sodelovanje na informativnih dnevih in dnevih odprtih vrat 

 Sodelovanje ob mednarodnem mesecu ŠK in svetovnem dnevu knjige 

 Sodelovanje pri izvajanju dejavnosti, ki niso bile načrtovan z LDN 

 Sodelovanje ob TVU 
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 Posveti o nakupu strokovne literature 

 Sodelovanje pri organiziranju izobraževanja 

 Sodelovanje in organizacija prireditev ob podelitvi spričeval 

 Sodelovanje pri pripravi razstav 
 
IV. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE NA ŠCC IN DRUGIH INSTITUCIJAH 
 

 Na ŠCC in na posameznih šolah  v skladu z LDN 

 ZRSŠ (Študijske skupine, Bibliopedagoška šola, OBJEM- PROJEKT) 

 11. mednarodni strokovni simpozij  

 Obisk knjižnega sejma v Ljubljani. 

 IZUM 

 NUK 

 ZBDS 
 
V. DRUGE NALOGE 
 

 Priprava dejavnosti za skupine dijakov in mentorjev, ki so pri nas na izmenjavi 

 Objava prispevkov v strokovnih revija in zbornikih 

 Sodelovanje s prispevki na simpozijih, konferencah, študijskih skupinah … 
 
VI. IZVAJANJE DNEVNIH, TEDENSKIH, MESEČNIH DEJAVNOSTI 
 

 knj@scce-novice 

 Obisk knjigarne  

 Knjižne novosti, branje – spremljanje določenega področja 

 Pregled spletnih strani – tedensko 

 Zakonodaja 

 Katalogizacija 

 Priprava plakatov (oblikovanje) 

 Priprava kazalk (oblikovanje) 

 Priprava zloženk (oblikovanje) 

 Izkaznice (oblikovanje) 

 Spletno izobraževanje 

 Priprave za prireditve in srečanja z literarnimi ustvarjalci 
 
RAZSTAVE za vse uporabnike ali po dogovoru izvedene za posamezne skupine oz. šole. 
 

 Dobro pripravljeni na novo šolsko leto 

 Matura 2021 

 Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. 

 Slava vojvodine Kranjske, Leonardo … veličastne knjige knjižnice ŠCC 

 I also read fiction in English 

 Rastem s knjigo 

 Oktober – Mednarodni mesec šolskih knjižnic 

 Izberi razstavljeno knjigo in postani njen novi lastnik 

 Bralni užitki za mrzle zimske dni 

 Alma Karlin 

 Bralna tekmovanja 

 Zlata hruška-kakovostno mladinsko branje 
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 Evropski parlament 

 E-knjige 

 Slovenski dnevi knjige 

 Ob svetovnem dnevu knjige 

 Kresnik. Nominiranci za literarno nagrado 

 Desetnica 

 Beremo … 

 Knjižni oddih (15. 6.–30. 6.) 

 Ostale razstave v dogovoru z mentorji na posameznih šolah 
 

OIV Gimnazija Lava 2020/2021 
 

V primeru odsotnosti dijakov bomo izobraževanje izvajali na daljavo. 
 

TEMA KORELACIJA ODDELKI OPOMBE ŠT. UR 

Uvod v poznavanje in uporabo šolske knjižnice. 
razredna ura 

ali SLO 
L1A,L1B, 

L1C, L1D, L1E 
Izvedba 

september 
5 

Iskanje gradiva po računalniškem katalogu COBISS+. informatika 
L1A,L1B, 

L1C, L1D, L1E 
Ure se izvajajo s 
polovico razreda 

10 

Oblikovanje pisnega izdelka in navajanje virov po 
ISO standardu. 

informatika 
ali SLO 

L1A,L1B, 
L1C, L1D, L1E 

Izvedba po 
dogovoru 

5 

Pomoč pri oblikovanju pisnega izdelka in navajanju 
virov po ISO 

informatika 
L1A,L1B, 

L1C, L1D, L1E 
Izvedba po 
dogovoru 

5 

Virtualna knjižnica Slovenije na mobilnih napravah – 
mCOBISS. 

informatika 
L1A,L1B, 

L1C, L1D, L1E 
Izvedba po 
dogovoru 

5 

Z  aplikacijo mCOBISS do uporabnih informacij informatika 
L1A,L1B, 

L1C, L1D, L1E 
Izvedba po 
dogovoru 

5 

Obisk Osrednje knjižnice Celje v okviru projekta 
Rastem s knjigo. 

SLO 
L1A,L1B, 

L1C, L1D, L1E 
PROJEKTNI DAN 15 

Skupaj    50 

 

TEMA KORELACIJA ODDELKI OPOMBE ŠT. UR 

Digitalna knjižnica Slovenije dogovor 
L2A, L2B, 
L2D, L2E 

Izvedba po 
dogovoru 

5 

Elektronske knjige in bralniki dogovor 
L2A, L2B, 
L2D, L2E 

Izvedba po 
dogovoru 

5 

Mreža knjižnic dogovor 
L2A, L2B, 
L2D, L2E 

Izvedba po 
dogovoru 

5 

Citiranje SLO 
L2A, L2B, 
L2D, L2E 

Izvedba po 
dogovoru 

5 

Dragocenosti ŠCC ZGO 
L2A, L2B, 
L2D, L2E 

Izvedba po 
dogovoru 

5 

Skupaj    25 
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Ostale bibliopedagoške ure 
 

TEMA KORELACIJA ODDELKI OPOMBE ŠT. UR 

Berem angleško 
angleščina 

L1A,L1B, 
L1C, L1D, L1E 

Izvedba po 
dogovoru 

5 

Britannica – prosto dostopna angleščina, 
informatika 

L1A,L1B, 
L1C, L1D, L1E 

Izvedba po 
dogovoru 

5 

Mesec šolskih knjižnic 
dogovor 

drugi in tretji 
letniki 

Izvedba po 
dogovoru 

5 

Svetovni dan knjige 
dogovor 

drugi in tretji 
letniki 

Izvedba po 
dogovoru 

5 

Ob tednu vseživljenjskega učenja 
dogovor 

drugi in tretji 
letniki 

Izvedba po 
dogovoru 

5 

Zahtevnejše iskanju po COBISS-u 
dogovor 

L4A, L4B, 
L4C, L4E 

Izvedba po 
dogovoru 

5 

Skupaj    30 

 
 

UČBENIŠKI SKLAD 
 
Dijaki Šolskega centra Celje si lahko tudi v šolskem letu 2020/2021 izposodijo komplet učbenikov iz učbeniškega sklada, 
ki ga predpisujejo posamezne šole. V učbeniški sklad lahko vključimo le tiste učbenike, ki so objavljeni v Katalogu 
učbenikov za srednje šole za tekoče šolsko leto. Delovnih zvezkov in drugih gradiv, v katera dijaki pišejo in jih ni mogoče 
uporabljati več let zaporedoma, v učbeniški sklad ne uvrščamo. Dijaki si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov 
za posamezni letnik. Skrbnica učbeniškega skladaje Nevenka Poteko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Stanje na dan 27. 8. 2020 
 

Nevenka Poteko 

 
 

SPREMLJAVA IZVAJANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 
 
Spremljanje izvajanja LDN bo potekalo na naslednjih ravneh: 
– individualni razgovori z učitelji in vodstvom šole, 
– sestanki strokovnih aktivov, 
– konference učiteljskega zbora s pregledom doseženih rezultatov in oceno vzgojno-izobraževalnega dela v 

preteklem obdobju, 
– sestanki dijaške skupnosti, 
– sestanki sveta staršev, 
– seje sveta zavoda. 
  

Letnik Št. vseh dijakov Št. dijakov, ki si izposojajo učbenike 

1. 147 139 

2. 111 100 

3. 93 90 

4. 100 82 

Skupaj 451 411 
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NAČRTOVANE DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 
 

Datum Dejavnost 

torek, 01. 09. 2020 – začetek pouka 
– ustni izpit splošne mature (matematika) 

sreda, 02. 09. 2020 – ustni izpit splošne mature (angleščina) 

četrtek, 03. 09. 2020  

petek, 04. 09. 2020  

sobota, 05. 09. 2020  

nedelja, 06. 09. 2020  

ponedeljek, 07. 09. 2020  

torek, 08. 09. 2020  

sreda, 09. 09. 2020 – roditeljski sestanki 

četrtek, 10. 09. 2020  

petek, 11. 09. 2020  

sobota, 12. 09. 2020 – priprave na DSD II – na daljavo 

nedelja, 13. 09. 2020  

ponedeljek, 14. 09. 2020  

torek, 15. 09. 2020 vrnitev Primorske k matični domovini (ni dela prost dan) 

sreda, 16. 09. 2020 – predavanje Varna raba interneta za 1. letnik 

četrtek, 17. 09. 2020 – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi (jesenski izpitni rok) 

petek, 18. 09. 2020  

sobota, 19. 09. 2020 – priprave na DSD II – na daljavo 

nedelja, 20. 09. 2020  

ponedeljek, 21. 09. 2020 – OIV (3. letnik - Še vedno vozim, vendar ne hodim) 
– mednarodni dan miru 

torek, 22. 09. 2020  

sreda, 23. 09. 2020 – dan slovenskega športa (ni dela prost dan) 
– projektni dan (3. b) 
– sestanek sveta staršev 

četrtek, 24. 09. 2020 – šolsko tekmovanje iz logike 13.00–14.30 
– terenske vaje pri geografiji (4. letnik) 

petek, 25. 09. 2020 – projektni dan ob svetovnem dnevu jezikov (2. b) 

sobota, 26. 09. 2020  

nedelja, 27. 09. 2020  

ponedeljek, 28. 09. 2020 – ŠŠT – rokomet 

torek, 29. 09. 2020 – jesenski športni dan 
– ŠŠT – rokomet 

sreda, 30. 09. 2020 – šolsko izbirno tekmovanje iz angleščine za 3. letnik  
– ŠŠT – rokomet 

četrtek, 01. 10. 2020 – ŠŠT – rokomet 

petek, 02. 10. 2020 – ŠŠT – rokomet 

sobota, 03. 10. 2020  

nedelja, 04. 10. 2020  

ponedeljek, 05. 10. 2020 – projektni dan (2. b) 
– Mednarodni dan učiteljev 
– ŠŠT – rokomet 

torek, 06. 10. 2020 – projektni dan (2. b) 
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Datum Dejavnost 

sreda, 07. 10. 2020 – tekmovanje srednješolcev v znanju fizike – Čmrlj, 13.00–14.00 
– ŠŠT – rokomet 

četrtek, 08. 10. 2020 – ŠŠT – rokomet 

petek, 09. 10. 2020 – ŠŠT – rokomet 

sobota, 10. 10. 2020  

nedelja, 11. 10. 2020  

ponedeljek, 12. 10. 2020 – popoldanske govorilne ure 

torek, 13. 10. 2020 – interni del splošne mature iz zgodovine 

sreda, 14. 10. 2020  

četrtek, 15. 10. 2020  

petek, 16. 10. 2020 – šolsko tekmovanje v poznavanju sladkorne bolezni 

sobota, 17. 10. 2020  

nedelja, 18. 10. 2020  

ponedeljek, 19. 10. 2020  

torek, 20. 10. 2020  

sreda, 21. 10. 2020 – projektni dan (2. b) 

četrtek, 22. 10. 2020 – projektni dan (2. b)  
– projektni dan – Ptuj (1. b)  

petek, 23. 10. 2020 – projektni dan (1. b) 

sobota, 24. 10. 2020  

nedelja, 25. 10. 2020 – dan suverenosti (ni dela prost dan) 

ponedeljek, 26. 10. 2020 – jesenske počitnice 

torek, 27. 10. 2020 – jesenske počitnice 

sreda, 28. 10. 2020 – jesenske počitnice 

četrtek, 29. 10. 2020 – jesenske počitnice 

petek, 30. 10. 2020 – jesenske počitnice 

sobota, 31. 10. 2020 – dan reformacije 

nedelja, 01. 11. 2020 – dan spomina na mrtve 

ponedeljek, 02. 11. 2020 – ŠŠT – odbojka 

torek, 03. 11. 2020 – ŠŠT – odbojka 

sreda, 04. 11. 2020 – ŠŠT – odbojka 

četrtek, 05. 11. 2020 – ŠŠT – odbojka 

petek, 06. 11. 2020 – ŠŠT – odbojka 

sobota, 07. 11. 2020 – državno tekmovanje iz logike 10.00–12.00 
– OIV podjetništvo (2. e) 

nedelja, 08. 11. 2020  

ponedeljek, 09. 11. 2020 – popoldanske govorilne ure 
– ŠŠT – odbojka 
– šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober 

torek, 10. 11. 2020 – ŠŠT – odbojka 
– šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober 

sreda, 11. 11. 2020 – angleško bralno tekmovanje za 1., 2. in 3. letnik 13.00–14.00 
– ŠŠT – odbojka 
– šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober 

četrtek, 12. 11. 2020 – ŠŠT – odbojka 
– šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober 
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Datum Dejavnost 

petek, 13. 11. 2020 – ŠŠT – odbojka 
– šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober 

sobota, 14. 11. 2020 – Svetovni dan sladkorne bolezni 
– OIV podjetništvo (2. e) 

nedelja, 15. 11. 2020 – rok za oddajo predprijave k splošni maturi 

ponedeljek, 16. 11. 2020 – šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober 

torek, 17. 11. 2020 – šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober 
– šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

sreda, 18. 11. 2020 – šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober 
– nemško bralno tekmovanje za 1., 2. in 3. letnik 

četrtek, 19. 11. 2020 – šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober 

petek, 20. 11. 2020 – šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober 

sobota, 21. 11. 2020 – državno tekmovanje iz poznavanja sladkorne bolezni 
– OIV podjetništvo (2. e) 

nedelja, 22. 11. 2020  

ponedeljek, 23. 11. 2020 – dan Rudolfa Maistra (ni dela prost dan) 

torek, 24. 11. 2020 – DSD II – pisni izpit 
– šolsko tekmovanje iz znanja geografije 

sreda, 25. 11. 2020  

četrtek, 26. 11. 2020 – ŠŠT – košarka  

petek, 27. 11. 2020 – ŠŠT – košarka 

sobota, 28. 11. 2020 –  

nedelja, 29. 11. 2020 –  

ponedeljek, 30. 11. 2020 – ŠŠT – košarka 

torek, 01. 12. 2020 – Svetovni dan boja proti Aidsu 
– ŠŠT – košarka 

sreda, 02. 12. 2020 – šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike, 14.00–15.30 
– ŠŠT – košarka 

četrtek, 03. 12. 2020 – šolsko tekmovanje iz astronomije, 13.00–14.30 
– ŠŠT – košarka 

petek, 04. 12. 2020 – ŠŠT – košarka 

sobota, 05. 12. 2020 – Ski opening 

nedelja, 06. 12. 2020 –  

ponedeljek, 07. 12. 2020 – ŠŠT – košarka 

torek, 08. 12. 2020 – ŠŠT – košarka 

sreda, 09. 12. 2020 – ŠŠT – košarka 

četrtek, 10. 12. 2020 – ŠŠT – košarka 

petek, 11. 12. 2020 – ŠŠT – košarka 

sobota, 12. 12. 2020 – 4. Evropske statistične igre – šolska raven 

nedelja, 13. 12. 2020 – 4. Evropske statistične igre – šolska raven 

ponedeljek, 14. 12. 2020 – popoldanske govorilne ure in roditeljski sestanek 
– 4. Evropske statistične igre – šolska raven 

torek, 15. 12. 2020  

sreda, 16. 12. 2020  

četrtek, 17. 12. 2020  

petek, 18. 12. 2020  

sobota, 19. 12. 2020  
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Datum Dejavnost 

nedelja, 20. 12. 2020  

ponedeljek, 21. 12. 2020  

torek, 22. 12. 2020  

sreda, 23. 12. 2020 – Filmski abonma 
– proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

četrtek, 24. 12. 2020  

petek, 25. 12. 2020 – božič 

sobota, 26. 12. 2020 – dan samostojnosti in enotnosti 

nedelja, 27. 12. 2020  

ponedeljek, 28. 12. 2020 – novoletne počitnice 

torek, 29. 12. 2020 – novoletne počitnice 

sreda, 30. 12. 2020 – novoletne počitnice 

četrtek, 31. 12. 2020 – novoletne počitnice 

petek, 01. 01. 2021 – praznik – novo leto 

sobota, 02. 01. 2021 – praznik – novo leto 

nedelja, 03. 01. 2021  

ponedeljek, 04. 01. 2021 – ŠŠT – nogomet 

torek, 05. 01. 2021 – ŠŠT – nogomet 

sreda, 06. 01. 2021 – ŠŠT – nogomet 

četrtek, 07. 01. 2021 – šolsko tekmovanje iz nemščine od 13.00–14.00 
– ŠŠT – nogomet 

petek, 08. 01. 2021 – ŠŠT – nogomet 

sobota, 09. 01. 2021 – državno tekmovanje iz astronomije, 10.00–12.00 

nedelja, 10. 01. 2021  

ponedeljek, 11. 01. 2021 – popoldanske govorilne ure 
– ŠŠT – nogomet 

torek, 12. 01. 2021 – projektni dan Charlijev svet (3. b) 
– ŠŠT – nogomet 

sreda, 13. 01. 2021 – Začetek 4. Evropskih statističnih iger – državna raven 
– ŠŠT – nogomet 

četrtek, 14. 01. 2021 – območno tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
– ŠŠT – nogomet 

petek, 15. 01. 2021 – zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 
– ŠŠT – nogomet 

sobota, 16. 01. 2021 – državno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja bober – Maribor 

nedelja, 17. 01. 2021  

ponedeljek, 18. 01. 2021 – ŠŠT – nogomet 

torek, 19. 01. 2021 – redovalna konferenca 
– ŠŠT – nogomet 

sreda, 20. 01. 2021 – šolsko interno tekmovanje iz angleščine za 1. in 2. letnik od 13.00–14.00 
– ŠŠT – nogomet 

četrtek, 21. 01. 2021 – Šolsko tekmovanje iz znanja biologije 
– ŠŠT – nogomet 

petek, 22. 01. 2021 – ŠŠT – nogomet 

sobota, 23. 01. 2021  

nedelja, 24. 01. 2021  

ponedeljek, 25. 01. 2021  
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Datum Dejavnost 

torek, 26. 01. 2021 – območno tekmovanje v znanju geografije 
– projektni dan FIL-SLO-TJE (4. b) 

sreda, 27. 01. 2021 – šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine 

četrtek, 28. 01. 2021  

petek, 29. 01. 2021  

sobota, 30. 01. 2021 – državno tekmovanje iz razvedrilne matematike, 9.00–11.00 

nedelja, 31. 01. 2021  

ponedeljek, 01. 02. 2021 – regijsko tekmovanje iz angleščine na Gimnaziji Lava ob 15.00 

torek, 02. 02. 2021 – državno tekmovanje iz nemščine od 14.00–16.00 

sreda, 03. 02. 2021 – šolsko tekmovanje iz fizike, 13.00–14.30 

četrtek, 04. 02. 2021 – zimski športni dan 

petek, 05. 02. 2021 – proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

sobota, 06. 02. 2021  

nedelja, 07. 02. 2021  

ponedeljek, 08. 02. 2021 – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

torek, 09. 02. 2021 – zaključek 4. Evropskih statističnih iger – državna raven 

sreda, 10. 02. 2021  

četrtek, 11. 02. 2021  

petek, 12. 02. 2021 – informativni dan 

sobota, 13. 02. 2021 – informativni dan 

nedelja, 14. 02. 2021  

ponedeljek, 15. 02. 2021 – zimske počitnice 

torek, 16. 02. 2021 – zimske počitnice 

sreda, 17. 02. 2021 – zimske počitnice 

četrtek, 18. 02. 2021 – zimske počitnice 

petek, 19. 02. 2021 – zimske počitnice 

sobota, 20. 02. 2021  

nedelja, 21. 02. 2021  

ponedeljek, 22. 02. 2021 – popoldanske govorilne ure 

torek, 23. 02. 2021  

sreda, 24. 02. 2021 – projektni dan 30 let samostojnosti Slovenije – aktiv družboslovja (2. letnik) 

četrtek, 25. 02. 2021 – projektni dan 30 let samostojnosti Slovenije – aktiv družboslovja (3. letnik) 

petek, 26. 02. 2021  

sobota, 27. 02. 2021  

nedelja, 28. 02. 2021  

ponedeljek, 01. 03. 2021  

torek, 02. 03. 2021  

sreda, 03. 03. 2021  

četrtek, 04. 03. 2021  

petek, 05. 03. 2021  

sobota, 06. 03. 2021  

nedelja, 07. 03. 2021  

ponedeljek, 08. 03. 2021 – popoldanske govorilne ure 
– šolsko tekmovanje iz kemije 
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Datum Dejavnost 

torek, 09. 03. 2021  

sreda, 10. 03. 2021  

četrtek, 11. 03. 2021  

petek, 12. 03. 2021 – regijsko tekmovanje iz fizike 14.00–16.00 

sobota, 13. 03. 2021 – državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

nedelja, 14. 03. 2021  

ponedeljek, 15. 03. 2021  

torek, 16. 03. 2021  

sreda, 17. 03. 2021 – začetek 4. Evropskih statističnih iger – evropska raven 

četrtek, 18. 03. 2021 – matematično tekmovanje Kenguru, 13.00–15.30 

petek, 19. 03. 2021  

sobota, 20. 03. 2021 – državno tekmovanje zgodovina 
– državno tekmovanje v znanju biologije 

nedelja, 21. 03. 2021 – mednarodni dan poezije 

ponedeljek, 22. 03. 2021 – državno tekmovanje iz angleščine ob 15.00 
– mednarodni dan voda 

torek, 23. 03. 2021  

sreda, 24. 03. 2021  

četrtek, 25. 03. 2021  

petek, 26. 03. 2021  

sobota, 27. 03. 2021  

nedelja, 28. 03. 2021  

ponedeljek, 29. 03. 2021  

torek, 30. 03. 2021 – zadnji rok za prijavo k splošni maturi  

sreda, 31. 03. 2021  

četrtek, 01. 04. 2021  

petek, 02. 04. 2021  

sobota, 03. 04. 2021  

nedelja, 04. 04. 2021 – velikonočna nedelja 

ponedeljek, 05. 04. 2021 – velikonočni ponedeljek 

torek, 06. 04. 2021  

sreda, 07. 04. 2021 – ŠŠT – kros 
– svetovni dan zdravja 

četrtek, 08. 04. 2021  

petek, 09. 04. 2021  

sobota, 10. 04. 2021 – državno tekmovanje iz fizike 14.00–16.30 

nedelja, 11. 04. 2021 –  

ponedeljek, 12. 04. 2021 – v tem tednu se piše zadnji redni test pri izbirnih predmetih v 4. letniku 
– popoldanske govorilne ure in roditeljski sestanek 
– sestanek sveta staršev 

torek, 13. 04. 2021  

sreda, 14. 04. 2021  

četrtek, 15. 04. 2021 – rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita splošne mature 

petek, 16. 04. 2021 – državno tekmovanje v znanju geografije 

sobota, 17. 04. 2021 – državno tekmovanje v znanju matematike 9.30–12.30 
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Datum Dejavnost 

nedelja, 18. 04. 2021  

ponedeljek, 19. 04. 2021  

torek, 20. 04. 2021  

sreda, 21. 04. 2021  

četrtek, 22. 04. 2021 –  projektni dan Svetovni dan zemlje 

petek, 23. 04. 2021  

sobota, 24. 04. 2021  

nedelja, 25. 04. 2021  

ponedeljek, 26. 04. 2021 – pouka prost dan 

torek, 27. 04. 2021 – dan upora proti okupatorju 

sreda, 28. 04. 2021 – prvomajske počitnice 

četrtek, 29. 04. 2021 – prvomajske počitnice 

petek, 30. 04. 2021 – prvomajske počitnice 

sobota, 01. 05. 2021 – praznik dela 

nedelja, 02. 05. 2021 – praznik dela 

ponedeljek, 03. 05. 2021  

torek, 04. 05. 2021 – splošna matura (slovenščina – izpitna pola 1) 
– filmski abonma (1. letnik) 

sreda, 05. 05. 2021 – SŠT – atletika 

četrtek, 06. 05. 2021  

petek, 07. 05. 2021  

sobota, 08. 05. 2021 – državno tekmovanje v znanju kemije 

nedelja, 09. 05. 2021 – zaključek 4. Evropskih statističnih iger – evropska raven 

ponedeljek, 10. 05. 2021 – ŠŠT – odbojka na mivki 
– zadnje popoldanske govorilne ure 

torek, 11. 05. 2021  

sreda, 12. 05. 2021  

četrtek, 13. 05. 2021  

petek, 14. 05. 2021  

sobota, 15. 05. 2021  

nedelja, 16. 05. 2021  

ponedeljek, 17. 05. 2021 – seznanitev s točkami praktičnega dela izpita splošne mature 

torek, 18. 05. 2021  

sreda, 19. 05. 2021 – redovalna konferenca za zaključni letnik 

četrtek, 20. 05. 2021 – delitev spričeval (zaključni letnik) 

petek, 21. 05. 2021 – zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za zaključni letnik 
– dan šole 

sobota, 22. 05. 2021  

nedelja, 23. 05. 2021 – binkoštna nedelja 

ponedeljek, 24. 05. 2021 – priprava na splošno maturo 
– predmetni izpiti (4. letnik) 

torek, 25. 05. 2021 – priprava na splošno maturo 
– predmetni izpiti (4. letnik) 

sreda, 26. 05. 2021 – priprava na splošno maturo 
– predmetni izpiti (4. letnik) 
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Datum Dejavnost 

četrtek, 27. 05. 2021 – priprava na splošno maturo 

petek, 28. 05. 2021 – priprava na splošno maturo 

sobota, 29. 05. 2021 – splošna matura angleščina 

nedelja, 30. 05. 2021  

ponedeljek, 31. 05. 2021 – splošna matura (slovenščina – izpitna pola 2) 
– filmski abonma (2. letnik) 

torek, 01. 06. 2021 – splošna matura (psihologija, sociologija) 

sreda, 02. 06. 2021 – splošna matura (biologija) 

četrtek, 03. 06. 2021 – splošna matura (geografija) 

petek, 04. 06. 2021 – splošna matura (mehanika, elektrotehnika, računalništvo) 

sobota, 05. 06. 2021 – splošna matura (matematika) 

nedelja, 06. 06. 2021  

ponedeljek, 07. 06. 2021  

torek, 08. 06. 2021 – dan Primoža Trubarja (ni dela prost dan) 
– splošna matura (nemščina) 

sreda, 09. 06. 2021 – spomladanski športni dan 
– splošna matura (zgodovina) 

četrtek, 10. 06. 2021  

petek, 11. 06. 2021 – splošna matura fizika 

sobota, 12. 06. 2021  

nedelja, 13. 06. 2021  

ponedeljek, 14. 06. 2021 – splošna matura (informatika) 
– ustni izpiti splošne mature  

torek, 15. 06. 2021 – splošna matura (španščina) 
– ustni izpiti splošne mature 

sreda, 16. 06. 2021 – splošna matura (kemija) 
– ustni izpiti splošne mature 

četrtek, 17. 06. 2021 – ustni izpiti splošne mature 

petek, 18. 06. 2021 – ustni izpiti splošne mature 

sobota, 19. 06. 2021 – ustni izpiti splošne mature 

nedelja, 20. 06. 2021  

ponedeljek, 21. 06. 2021 – redovalna konferenca 
– ustni izpiti splošne mature 

torek, 22. 06. 2021 – ustni izpiti splošne mature 

sreda, 23. 06. 2021 – zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za nezaključne letnike 
– ustni izpiti splošne mature 

četrtek, 24. 06. 2021 – proslava pred dnevom državnosti in zaključek pouka ter delitev spričeval 

petek, 25. 06. 2021 – dan državnosti 

sobota, 26. 06. 2021  

nedelja, 27. 06. 2021  

ponedeljek, 28. 06. 2021 – začetek poletnih počitnic za dijake 
– priprave na izpite 

torek, 29. 06. 2021 – priprave na izpite 

sreda, 30. 06. 2021 – začetek spomladanskega izpitnega roka 

četrtek, 01. 07. 2021  

petek, 02. 07. 2021  
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Datum Dejavnost 

sobota, 03. 07. 2021  

nedelja, 04. 07. 2021  

ponedeljek, 05. 07. 2021  

torek, 06. 07. 2021  

sreda, 07. 07. 2021  

četrtek, 08. 07. 2021  

petek, 09. 07. 2021  

sobota, 10. 07. 2021  

nedelja, 11. 07. 2021  

ponedeljek, 12. 07. 2021 – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 

torek, 13. 07. 2021 – zadnji rok za prijavo k jesenskemu izpitnemu roku splošne mature 

sreda, 14. 07. 2021  

četrtek, 15. 07. 2021  

petek, 16. 07. 2021  

sobota, 17. 07. 2021  

nedelja, 18. 07. 2021  

ponedeljek, 19. 07. 2021  

torek, 20. 07. 2021  

sreda, 21. 07. 2021  

četrtek, 22. 07. 2021  

petek, 23. 07. 2021  

sobota, 24. 07. 2021  

nedelja, 25. 07. 2021  

ponedeljek, 26. 07. 2021  

torek, 27. 07. 2021  

sreda, 28. 07. 2021  

četrtek, 29. 07. 2021  

petek, 30. 07. 2021  

sobota, 31. 07. 2021  

nedelja, 01. 08. 2021  

ponedeljek, 02. 08. 2021  

torek, 03. 08. 2021  

sreda, 04. 08. 2021  

četrtek, 05. 08. 2021  

petek, 06. 08. 2021  

sobota, 07. 08. 2021  

nedelja, 08. 08. 2021  

ponedeljek, 09. 08. 2021 – strokovno spopolnjevanje, priprava na novo šolsko leto 

torek, 10. 08. 2021 – strokovno spopolnjevanje, priprava na novo šolsko leto 

sreda, 11. 08. 2021 – strokovno spopolnjevanje, priprava na novo šolsko leto 

četrtek, 12. 08. 2021 – strokovno spopolnjevanje, priprava na novo šolsko leto 

petek, 13. 08. 2021 – strokovno spopolnjevanje, priprava na novo šolsko leto 

sobota, 14. 08. 2021  

nedelja, 15. 08. 2021 – Marijino vnebovzetje 
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Datum Dejavnost 

ponedeljek, 16. 08. 2021 – začetek jesenskega izpitnega roka 

torek, 17. 08. 2021 – združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (ni dela prost dan) 

sreda, 18. 08. 2021  

četrtek, 19. 08. 2021  

petek, 20. 08. 2021  

sobota, 21. 08. 2021  

nedelja, 22. 08. 2021  

ponedeljek, 23. 08. 2021  

torek, 24. 08. 2021 – splošna matura (slovenščina) 
– ustni izpiti splošne mature 

sreda, 25. 08. 2021 – splošna matura (matematika) 
– ustni izpiti splošne mature 

četrtek, 26. 08. 2021 – splošna matura (tuji jeziki ali izbirni predmeti) 
– ustni izpiti splošne mature 

petek, 27. 08. 2021 – splošna matura (tuji jeziki ali izbirni predmeti) 
– ustni izpiti splošne mature 

sobota, 28. 08. 2021 – splošna matura (tuji jeziki ali izbirni predmeti) 
– ustni izpiti splošne mature 

nedelja, 29. 08. 2021  

ponedeljek, 30. 08. 2021 – splošna matura (tuji jeziki ali izbirni predmeti) 
– ustni izpiti splošne mature 

torek, 31. 08. 2021 – ustni izpiti splošne mature 

 
Nekatere dejavnosti se lahko zaradi trenutne situacije prestavijo ali opravijo drugače. Delavci šole, ki ne bodo imeli dovolj dopusta, 
bodo dobili dodatne zadolžitve, ki niso vpisane v koledar. 
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